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Saker til behandling

K-43/14
1. tertialrapport 2014
Gå til saksliste Neste sak>>

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/01232-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Administrasjonsutvalget 9/14 11.06.2014
2 Arbeidsmiljøutvalget 17.06.2014
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 45/14 05.06.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/14 04.06.2014
5 Hovedutvalg for helse og sosial 19/14 04.06.2014
6 Formannskapet 35/14 11.06.2014
7 Kommunestyret 43/14 18.06.2014

Innstilling fra formannskapet 11.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

UTVALGENES INNSTILLINGER

Innstillinger fra administrasjonsutvalget 11.06.2014 og arbeidsmiljøutvalget
17.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
1 . tertialrapport 201 4 tas til orientering.

_____

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 04.06.2014:
1 . tertialrapport 201 4 tas til orientering.

_____

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 04.06.2014:
1 . tertialrapport 201 4 tas til orientering.
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UTVALGENES BEHANDLINGER

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 05.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

_____

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 04.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

_____

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 04.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

_____

SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
1. tertialrapport 2014 tas til orientering.

Ås, 28.05.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
AMU
Administrasjonsutvalg
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kontrollutvalg, møte 17.06.2014 (uttalelse)
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
1. tertialrapport
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2014 -
2017. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet
- Oppfølging av vedtak
- Økonomi
- Planoversikt

1. tertialrapport er en rapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og
økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende tiltak, gis det ikke en
uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid er avvik mellom
vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og tiltak der det har
vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk fokus som er
gjennomført fra mai til august, er også trukket frem.

Økonomiske konsekvenser:
Vedtatt handlingsprogram budsjetterer med et netto driftsresultat på 0,6 %.
Prognosen opprettholdes etter 1. tertial, men det er stor usikkerhet, særlig knyttet til
skatteinngangen.

Konklusjon med begrunnelse:
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 1.
tertialrapport tas til orientering.
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K-44/14
Budsjettreguleringer 1. tertial 2014
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02097-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Administrasjonsutvalget 10/14 11.06.2014
2 Hovedutvalg for helse og sosial 20/14 04.06.2014
3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 46/14 05.06.2014
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/14 04.06.2014
5 Formannskapet 36/14 11.06.2014
6 Kommunestyret 44/14 18.06.2014

Innstilling fra formannskapet 11.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

UTVALGENES INNSTILLINGER

Innstilling fra administrasjonsutvalget 11.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
HTM har ingen merknader til forslag til budsjettreguleringer.

_____

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 04.06.2014:
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2014 gjennomføres i tråd med tabell 1. og 2.

_____

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 04.06.2014:
HOK kan ikke godta det framlagte forslaget fra rådmannen fordi saksframstillingen
også omfatter reguleringer som følge av mulige saksbehandlingsfeil i forbindelse
med kommunestyrets budsjettvedtak for 2014. Vi ber om at vedtatt budsjett 2014
legges ved og at eventuelle verbale forslag som manglet budsjettdekning
synliggjøres.

Foreslåtte budsjettreguleringer vises med opprinnelig budsjett hvor motpost
synliggjøres for reguleringen. Dette bes legges ved saken til formannskapet.
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UTVALGENES BEHANDLINGER

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 05.06.2014:
Fellesforslag fra FrP og Sp:
HTM har ingen merknader til forslag til budsjettreguleringer.

Votering: Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt.

_____

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 04.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

_____

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 04.06.2014:
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende forslag til innstilling:
HOK kan ikke godta det framlagte forslaget fra rådmannen fordi saksframstillingen
også omfatter reguleringer som følge av mulige saksbehandlingsfeil i forbindelse
med kommunestyrets budsjettvedtak for 2014. Vi ber om at vedtatt budsjett 2014
legges ved og at eventuelle verbale forslag som manglet budsjettdekning
synliggjøres.

Foreslåtte budsjettreguleringer vises med opprinnelig budsjett hvor motpost
synliggjøres for reguleringen. Dette bes legges ved saken til formannskapet.

Votering: Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt.

_____

SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
Budsjettreguleringer for 1. tertial 2014 gjennomføres i tråd med tabell 1. og 2.

Ås, 28.05.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef
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Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg:
Tabeller og kommentarer for budsjettreguleringer – drift og investering.

Utskrift av saken sendes til:
Etatssjefer
Økonomiavdelingen
Revisjonen
Plankomiteen
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca 7,5 mill. kr. eller 0,6
%. Fylkesmannens anbefaling ligger på 3 %. Status per 1. tertial viser at prognosen
for resultatet for 2014 står uendret. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til
skatteinngangen for 2014.

Skatt og rammetilskudd
I revidert nasjonalbudsjett presenterer Regjeringen nye prognoser for
skatteinngangen for landet som viser at skatteinngangen blir lavere enn lagt til grunn
i opprinnelig budsjett.
Denne trenden gjelder også for skatteinngangen til Ås kommune

Det er i vedtatt budsjett anslått en skatteinngang på 435 mill. kr. Pr 1. tertial 2014 har
Ås kommune en skatteinngang på 129,4 mill. kr. Dette utgjør 29,75 % av budsjettert
skatteinngang for hele året. I samme periode i fjor var skatteinngangen på 127,4 mill.
kr. eller 30,46 % av regnskapsført skatt for hele 2013. Periodisert skatteinngang hittil
i år er dermed under nivået i fjor. Kemneren har anslått skatteinngangen i 2014 til å
bli 15,9 mill. kr. lavere enn Ås kommunes budsjett. En fremskrivning av
skatteinngangen til nå innebærer at skatteinngangen blir ca. 10 mill. kr. lavere enn
budsjettert. Det er dermed grunn til å forvente at skatteinngangen i 2014 blir lavere
enn budsjettert.

Noe av nedgangen i forventet skatteinngang for 2014 knytter seg til forventet lavere
lønnsvekst. Dersom dette slår til vil dette gi reduserte lønnskostnader for Ås
kommune og avsatt reserve til lønn og pensjon kan reduseres. Dette vil i tilfelle
kompensere noe for reduserte skatteinntekter. Det er derfor fortsatt stor usikkerhet
knyttet til disse forholdene. Rådmannen vil komme tilbake i saken i 2. tertial men vil
allerede nå varsle enhetene om at det vil kunne komme innstramminger i årets
budsjett.

Eiendomsskatt på næring, verker og bruk
Kommunestyret har vedtatt innføring av eiendomsskatt på næring fra og med
1.1.2014. Taksering er foretatt og skatteseddel er sendt skattepliktige eiendommer
innen fristen som er 1. mars i henhold til eiendomsskatteloven. Taksering er foretatt
av takseringsfirmaet Verditakst som vant anbudet for dette oppdraget. 260
eiendommer er befart og/eller taksert i løpet av januar og februar. Det har vært en
meget stram tidsfrist for takseringsarbeidet. Skatteyter kan klage på taksten innen en
klage frist på 6 uker. Takseringen er basert på en utvendig befaring. Dette medfører
at det vil komme en del klager som skyldes at skatteyter vil påpeke ting som kan
være relevant for taksten, men som ikke er fanget opp ved utvendig befaring. Videre
er takstene basert på data fra kommunens eiendomsregister, og her er det noen
mangler. En positiv gevinst ved takseringsarbeidet er derfor at kommunen får
oppdatert eiendomsregisteret for næringseiendommer.

Det er kommet inn til sammen 56 klager som skal behandles av takstnemnda for
eiendomsskatt sommeren og høsten 2014. Videre har kommunestyret vedtatt at det
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kan søkes om fritak for eiendomsskatt etter § 7 i eiendomsskatteloven for stiftelser
som driver allmennyttige formål, bygninger med historisk verdi m.m.. Det har kommet
inn søknader om 22 fritak. 9 av disse søknadene innfrir kriteriene for fritak vedtatt av
kommunestyret og er innvilget. Resterende 13 blir fremmet i en egen sak for
kommunestyret.

Samlet eiendomsskatt for næringer, verker og bruk, utgjør ca. 20 mill. kr. før
klagebehandling og kommunestyrets behandling av søknader om fritak. Opprinnelig
budsjett er på 13 mill. kr., det vil si 7 mill. kr. lavere enn utskrevet skatt. Hva resultatet
blir etter kommunestyrets behandling av fritak og takstnemndas behandling av klager
er foreløpig uavklart. Et nøkternt anslag vil være at samlet eiendomsskatt for 2014
blir på ca. 17 mill. kr. eller ca. 4 mill. kr. høyere enn budsjettert. Samtidig må det
settes av 750 000 kr. til taksering av eiendommer og konsulenttjenester og juridisk
rådgivning i forbindelse med behandling av klager.

Avtale om grunneiervederlag for etablering av deponi på Ålerud skytebane
Det er kommet til enighet om prinsippene for en avtale om grunneiervederlag med
driftsoperatør for etablering av deponi og støyvoller på Ålerud skytebane. Ås
kommune mottar 33 % av inntektene i prosjektet, etter at kostnader som tilfaller
grunneier på 20 mill. kr. er dekket inn. Rådmannen vil komme tilbake med et anslag
på inntektene i prosjektet i handlingsprogram 2015-18.

Lån
Rentenivået har holdt seg lavt også i 2014, og er så langt i år lavere enn forutsatt i
opprinnelig budsjett. Renteutgiftene for 2014 anslås derfor å bli 0,5 mill. kr. lavere
enn budsjettert, Samtidig reduseres kommunens renteinntekter ved nedgang i
rentenivået. Fortsatt høy overskuddslikviditet som følge av at planlagte investeringer
er utsatt i tid, bidrar imidlertid til å kompensere for redusert rentenivå. Det anslås
derfor at renteinntekter blir 1 mill. kr. høyere enn budsjettert.

Kapitalforvaltning
Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 1,9 %
eller 3,38 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 8,2 mill. kr. eller ca. 4,75
% i 2014. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men hittil i år er
avkastningen noe høyere enn periodisert budsjett. Eventuell meravkastning er av
kommunestyret vedtatt avsatt til styrking av bufferfond.

Startlån
Det er i handlingsprogram for 2014-17 lagt opp til opptak av 20 mill. kr. i startlån.
Dette er beskrevet i dokumentet, men det er ikke et eget vedtakspunkt om dette i
kommunestyrets protokoll. Husbanken krever dette. Dette punktet tas derfor med i
denne saken.

Behov for regulering av driftsbudsjettet for etatene

Lønnsoppgjøret 2014- budsjettmessige konsekvenser
I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en lønnsvekst på 3,5 %
fra 2013 til 2014, Overhenget var anslått til 0,4 % og fordelt ut på enhetene og en
reserve på 3,1 % var satt av på felles lønnspott for dekning av lønnsoppgjøret 2014.
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30. april ble det klart at lønnsoppgjøret i KS-området går til mekling. Meklingsfristen
er 25. mai kl. 24.00.

Sentraladministrasjonen:

Pensjon
Ny prognose fra KLP over pensjonskostnader viser at det grunnlag for å redusere
pensjonskostnadene med ca. 2 mill. kr. i forhold til budsjettert avsetning for 2014.
Usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret innebærer at Rådmannen nå foreslår en
redusert avsetning på 1 mill. kr. i 2014.

Seniorpolitiske tiltak
Nye seniorpolitiske tiltak ble vedtatt i 2013 med virkning fra 1.1.2014.
Kommunestyrets vedtatte ordning er mer kostbar enn det budsjettet legger til grunn.
Budsjettet må styrkes med 2 mill. kr.

Redusert bidrag Follo kemner kontor som følge av overskudd 2013
Follo kemner kontor har et regnskapsmessig mindreforbruk på 2 944 084 kr. i 2013.
Representantskapet har vedtatt at overskuddet tilbakeføres deltakerkommunene gjennom en
tilsvarende reduksjon i deltakerkommunenes tilskudd til driften av KIF for inneværende år.
Dette utgjør 450 000 kr i redusert bidrag fra Ås kommune.

E-DAG (Elektronisk dialog med arbeidsgiver)
Fra og med 1.1.2015 etableres en ny felles ordning for rapportering fra arbeidsgiver
om tilsettings- og inntektsforhold til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (Nav) og
Statistisk sentralbyrå.. Dette er lovpålagt ordning som medfører at det må
implementeres en ny modul i økonomisystemet innen utgangen av 2014 for ivareta
dette kravet. Arbeidet med implementeringen viser seg å være mer arbeidskrevende
enn forutsatt, og er anslått til ca. 100 000 kr. i konsulenttjenester og økt egeninnsats.

Reservert til tilleggsbevilgninger
For å dekke opp nye behov foreslås post reservert til tilleggsbevilgninger redusert
med 1 mill. kr.

Helse og sosial:

Det er over tid rapportert om merforbruk på døgnkontinuerlig drift av sykehjemmet og
hjemmebaserte tjenester. Dette skyldes at lønnsrammene delvis er basert på
historiske rammer som ikke fullt ut dekker variabel lønn (ferievikarer,
opplæringsvakter, ekstravakter til døende etc og sykevikarer første 16 dager
(arbeidsgiverperioden). Det er foretatt en økonomisk gjennomgang av
lønnsbudsjettene for døgnkontinuerlig drift, som indikerer at budsjettet må styrkes
med mellom 5 til 10 mill. kr., avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn
for blant annet sykefravær, bemanningsnorm og kompetanse.

Rådmannen foreslår at rammen for variable lønnsposter nå økes med ca. 3 mill. kr.
årlig uten at bemanning og pleiefaktor økes. Tiltaket er derfor kun et tiltak for å få
realistiske budsjetter samtidig som man opprettholder dagens tjenestetilbud.

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjor/Tariff-2014-Oppgjoret-til-mekling/
http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjor/Tariff-2014-Oppgjoret-til-mekling/
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Tiltaket finansieres innenfor rammen til HS ved at inntekter fra ressurskrevende
tjenester øker med 3 mill. kr.

Samtidig videreføres tiltak for å redusere merutgiftene innen helse og sosial med
kontinuerlig vurdering av innstramming av tjenestetilbudet der det er mulig.

Oppvekst og kultur:

Etterberegning tilskudd til private barnehager
Det er i regnskapet for 2013 avsatt 1 260 395 kr. til etterberegning av tilskuddet til
private barnehager basert på foreløpige prognoser. Endelig beregning viser at det
må avsettes ytterlige 1 069 030 kr. Denne kostnaden vil påløpe i regnskapet for
2014. Rådmannen vil komme tilbake i 2. tertial på inndekning av denne kostnaden.

Korrigering av kutt
Ved politisk behandling av handlingsprogrammet 2014-2017 ble det vedtatt å fjerne
kutt i form av nedleggelse av fritidsklubb og nedbemanning på biblioteket. Midlene til
driften ble imidlertid ikke tilbakeført. Kuttet lå på ansvar 2050, i stedet for på de
faktiske enhetene. Konto 149000.2050.202 stod derfor med -1 522 000 kr. i stedet for
964 000 kr., Korrigert for andre budsjettendringer mangler det 1 431 000 kr. I tillegg
følger det 110 000 kr. i urealistisk inntekt fra politisk behandling i 2011 på PPS,
ansvar 2512.

Inntekter tilskudd til Voksenopplæring for flyktninger.
Ås kommune får eget tilskudd fra staten til voksenopplæring for flyktninger (per
capita tilskudd). Nye beregninger viser at budsjetterte inntekter kan økes med 1 mill.
kr.

Teknikk og miljø:

Juridiske tjenester og erstattninger
Det er påløpt kostnader til juridisk bistand vedr. friområdet ved Strandenga og Gamle
Mossevei, Mesta eiendom. Ås kommune har også måttet utbetale erstatning i
forbindelse med saken om Gamle Mossevei, Mesta eiendom.

Behov for regulering av investeringsbudsjettet

Presisering vedrørende føring av mva for investeringsprosjekter.
I vedtatt handlingsprogram 2014-17 står det under tabell 5, side 20 at prosjekter
merket med * er inkludert mva. Dette er ikke riktig. Alle prosjektene er etter
omlegging av momskompensasjon for investeringer fra drift til investering, ført netto.
Det vil si at moms og tilhørende momskompensajon føres på det enkelte prosjekt.
Prosjektenes netto ramme blir da eks. mva. I budsjetteter dette ivaretatt riktig slik at
feilen i teksten til tabellen ikke får noen budsjettmessige konsekvenser.

Borggården
Etter kommunestyrets vedtatte budsjett for 2014 står det -2,4 mill. kr. på infrastruktur
Ås sentrum og 3,9 mill. kr. på Borggården. Det negative budsjettet på infrastruktur Ås
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skyldes at budsjettendringen til kommunestyret ikke tok hensyn til moms. Disse to
prosjektene foreslås nå sett under ett og utgjør til sammen 1,5 mill. kr. Dette
disponeres til nødvendige infrastrukturtiltak i Borggården, herunder nedgraving av
containere for renovasjon/papir.

Hogstvetveien, Modulbygg 51/4
Kommunal bolig er satt opp. Budsjettmidler overføres fra prosjekt Fjellveienboliger.

Beskrivelse av alle forslag til endringer av investeringsprosjekter framgår av tabell 2
med tilhørende kommentarer.

Orientering om vedtak i politiske utvalg om fordeling av uspesifiserte kutt
De ulike utvalgene har fordelt uspesifiserte kutt som ble lagt inn under behandlingen
av budsjettet og Handlingsprogrammet 2014-2017. Orientering om hvordan disse
kuttene er fordelt følger i vedlegg 3.

Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser:
Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærerat prognosen for netto
driftsresultat opprettholdes på 0,6 %.

Konklusjon med begrunnelse:
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 – 3.
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Vedlegg: Tabeller og kommentarer for budsjettreguleringer – drift og investering.

Tabell 1 omfatter budsjettreguleringer innen drift som omfatter nye tiltak og
reelle omprioriteringer.

Tabell 1. Budsjettreguleringer drift
Regnskap

2013

Oppr.
budsjett

2014

Rev.
budsjett

2014 Endring
Nytt rev.
budsjett

Sentraladministrasjonen

1. 10*1100.100 Godtgjørelse ordfører og folkevalgte 3 046 008 3 099 000 3 099 000 362 000 3 461 000

2. 147010.1120.100 Tilskudd til organisasjoner/lag 226 779 227 000 227 000 23 000 250 000

3. 10*.1300.120 Lønn rådmann 1 142 851 1 091 000 1 091 000 181 000 1 272 000

4. 10*.1504.180 Seniorpolitiske tiltak 3 648 927 2 646 000 2 646 000 2 000 000 4 646 000

5. 127000.1600.120
Konsulent til implementering av E-
dag 247 048 160 000 160 000 100 000 260 000

6. 135000.1600.120
Tilbakeføring overskudd Follo
kemnerkontor 3 541 777 4 584 000 4 584 000 -450 000 4 134 000

7. 147090.1620.392
Andre bidrag/overføringer tilskudd
trossamfunn 791 488 227 000 227 000 500 000 727 000

8. 149000.1701.100 Reservert til tilleggsbevilgninger 0 1 591 000 1 591 000 -1 162 000 429 000

9. 149000.1703.180
Reservert til tilleggsbevilgninger
pensjon 0 2 500 000 2 500 000 -1 000 000 1 500 000

Oppvekst og kultur

10. 149000.2050.202 Manglende tilbakeføring kutt 0 -1 522 000 -943 000 1 431 000 488 000

11. 162000.2512.201 Korrigering inntektspost PPS -6 150 -110 000 -110 000 110 000 0

12. 1700*.2108.213 Inntekter VO - per capita tilskudd -6 843 675 -6 000 000 -6 000 000 -1 000 000 -7 000 000

Helse og sosial

13. 10*.3010.241 Lønn turnuslege 1 475 045 1 222 000 1 222 000 300 000 1 522 000

14. 10*.3110.232 Lønn forebyggende helsetjenester 10 645 959 9 584 000 9 584 000 50 000 9 634 000

15. 160090.3110.232 Annen brukerbetaling -321 103 -250 000 -250 000 -50 000 -300 000

16. 10*.3210.242 Lønn NAV 8 747 027 7 005 000 7 005 000 600 000 7 605 000

17. 147040.3220.281 Bidrag sosial omsorg/barnevern 5 571 553 5 038 000 5 038 000 -600 000 4 438 000

18. 116540.3230.251
Utgiftgodtgjørelse fosterhjem i
familien 31 487 41 000 41 000 345 000 386 000

19. 116540.3230.252
Utgiftgodtgjørelse fosterhjem utenfor
familien 1 104 280 940 000 940 000 1 210 000 2 150 000

20. 170000.3342.254 Refusjon fra staten -20 504 292 -25 504 000 -25 504 000 -3 000 000 -28 504 000

21. 10*.3410.253 Lønn Moer 1CD 7 344 037 13 802 000 13 802 000 265 000 14 067 000

22. 10*.3411.253 Lønn Moer 2AB 20 978 733 23 753 000 23 753 000 456 000 24 209 000

23. 10*.3420.253 Lønn Moer 2CD 24 105 190 14 124 000 14 124 000 271 000 14 395 000

24. 10*.3440.253 Lønn Moer 1AB 15 322 900 13 430 000 13 430 000 258 000 13 688 000

25. 10*.3430.253 Lønn Skjermet enhet 37 420 981 34 903 000 34 903 000 750 000 35 653 000

26. 10*.3480.254 Lønn hjemmetjenesten Sør 19 064 701 19 101 000 19 143 000 558 000 19 701 000

27. 10*.3482.254 Lønn hjemmetjenesten Nord 15 518 375 15 143 000 15 143 000 442 000 15 585 000

28.

135000.3540.254 Kjøp fra andre - ressurskrevende
bruker 1 400 384 1 540 000 1 540 000 1 000 000 2 540 000

Teknikk og miljø

29. 127010.6080.302 Juridiske tjenester 162 415 50 000 50 000 400 000 450 000

30. 128020.6080.302 Andre erstatninger 0 0 0 500 000 500 000

Fellesinntekter og -utgifter

31. 127000.8000.800
Konsulenttjenester - taksering for
eiendomsskatt 0 0 750 000 750 000

32. 187400.8000.800 Eiendomsskatt verker og bruk -3 155 167 -13 000 000 -13 000 000 -3 000 000 -16 000 000

33. 150000.9000.870 Renteutgifter -12 242 31 074 000 31 074 000 -500 000 30 574 000

34. 190000.9000.870 Renteinntekter -9 893 471 -7 830 000 -7 830 000 -1 000 000 -8 830 000

35. 181010.8000.840 Vertskommunetilskudd PU brukere -12 242 700 -12 500 000 -12 500 000 -1 100 000 -13 600 000
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Kommentarer budsjettreguleringer drift 1.tertial 2014

Sentraladministrasjonen
1. Økte lønnskostnader til ordfører, varaordfører og folkevalgte som følge av økt

lønn til rådmannen.
2. Økte kommunalt tilskudd til folkevalgte som følge av økt lønn til ordføreren.
3. Etterbetaling og helårseffekt av lønnsoppgjør for 2013 for rådmannen.
4. Kostnaden til seniortiltak anslås til å bli 2 mill. kr. høyere enn budsjettert da ny

vedtatt ordning er mer kostbar enn budsjettet legger til grunn.
5. Konsulentbistand til implementering av ny modul i økonomisystemet.
6. Tilbakeføring av bidrag til Follo kemner kontor for 2013.
7. Tilskudd til andre trossamfunn ble kuttet i handlingsprogrammet 2014-2017.

Kuttet må tilbakeføres da tilskuddet er lovpålagt å utbetale.
8. Tilleggsbevilgninger reduseres for dekke nye behov og økte lønnskostnader til

ordfører, varaordfører, folkevalgte og rådmannen.
9. Tilleggsbevilgninger til pensjon og premieavvik reduseres for å dekke nye behov.

Oppvekst og kultur
10. Korrigering av manglende tilbakeføring ved redusert kutt i detaljert budsjett for

2014.
11. Urealistisk inntekt for PPS fra politisk budsjettbehandling i 2011.
12. Økning av refusjon per capita på VO da anslaget for 2014 ser ut til å være for lite.

Helse og sosial
13. Fylkesmannen har pålagt Ås kommune å ansette turnuslege. Oppstart

1.september 2014.
14. Økning av lønnsbudsjettet til helsestasjonen.
15. Økning av inntekter på reisevaksinering ved helsestasjonen.
16. Lønnskostnader knyttet til videreføring av en 100 % veilederstilling ved Nav Ås

tilknyttet ungdomsteamet, jf. K-sak 23/14.
17. Finansiering av en 100 % veilederstilling ved NavÅs tilknyttet ungdomsteamet, jf.

K-sak 23/14.
18. Antall plasserte barn øker og utviklingen innebærer en betydelig økning i

utgiftsdekningen. I statsbudsjettet er det lagt inn en forventet økning i kommunal
egenandel.

19. Antall plasserte barn øker og utviklingen innebærer en betydelig økning i
utgiftsdekningen. I statsbudsjettet er det lagt inn en forventet økning i kommunal
egenandel.

20. Refusjoner for ressurs krevende brukere økes med 3 mill. kr.
21. Styrking av variabel lønn ved Moer 1CD.
22. Styrking av variabel lønn ved Moer 2AB.
23. Styrking av variabel lønn ved Moer 2CD.
24. Styrking av variabel lønn ved Moer 1AB.
25. Styrking av variabel lønn ved skjermet enhet.
26. Styrking av variabel lønn ved hjemmetjenesten Sør.
27. Styrking av variabel lønn ved hjemmetjenesten Nord.
28. Kjøp av plass til ressurs krevende bruker.
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Teknikk og miljø
29. Juridisk bistand Strandenga og Gamle Mossevei.
30. Gamle Mossevei, erstatning tiltakshaver.

Felles inntekter og -utgifter
31. Konsulenttjenester – taksering av næringseiendommer
32. Eiendomsskatt næring
33. Renteutgifter
34. Renteinntekter
35. Økt vertskommunetilskudd PU brukere som følge av flere brukere.
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Tabell 2 omfatter budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet
(alle tall i 1000 kr).

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering
Ref.
ved-tak

Regnska
p 2013,
inkl mva

Rev.
Budsjett
2014

Endring i
budsjett
2014

Nytt rev.
Budsjett
2014

Total
ramme

1 Omdisponering- Inventar og utstyr Biblioteket
0221 – Inventar
biblioteket Merforbruk i 2013 Ny 1 764 -524 524 0 1 108

0236 – E-bøker
biblioteket Inventar Ny 0 160 -80 80

0771 – Barnehagetiltak Vedlikehold Ny 2 910 2 071 -386 1 685 5 500
Overføring fra drift fra
ansvar 2430 Mindreforbruk i 2013 -58

2 Omdisponering – Infrastruktur Ås sentrum
0683 – Infrastruktur Ås
sentrum Nybygg og anlegg Ny 1 364 -2 426 2 426 0 10 000
0669 – Borggården,
Kulturhuset Nybygg og anlegg Ny 339 3 894 -2 426 1 468 1 500

3
Omdisponering –Hogstvetveien,
modulbygg 51/4
0725 - Fjellveienboliger Nybygg og anlegg Ny 215 23 634 -2 000 21 634 43 000
0625 - Hogstvetveien,
modulbygg 51/4 Nybygg og anlegg Ny 12 0 2 000 2 000

4 Prosjekter med mindreforbruk

0215 - Kulturhuset Mindreforbruk i 2013 Ny -50 40 -40 0 2 329
0300 - Inventar Nordby
helsestasjon Mindreforbruk i 2013 Ny 9 38 -38 0 127

0731 - Ås u-skole,
aktivitetsbygg Mindreforbruk i 2013 Ny 88 49 -49 0 150
0756 - Rehab SFE-
midler Mindreforbruk i 2013 Ny -298 135 -135 0 3 000

0719 - Åsgård skole.
Pav2 og 3 Mindreforbruk i 2013 Ny - 40 -40 0 50
Avsetning til ubundet investeringsfond 302

5 Prosjekter med merforbruk
0113 – Innløsning
festetomter Merforbruk i 2013 Ny 37 -29 29 0
0317 - Nye
sykehjemsplasser -
Moer Merforbruk i 2013 Ny 1 607 -6 6 0 1 599
0501 - Oppgradering
lysanlegg - Ås stadion Merforbruk i 2013 Ny 662 -49 49 0 600

0704 - Kroer-skole,
lærerkontor Merforbruk i 2013 Ny 299 -119 119 0 150

0761 - Norbytun u-skole
fasade Merforbruk i 2013 Ny 360 -21 21 0 333

0770 - Berg gård Merforbruk i 2013 Ny 223 -58 69 11 150
Bruk av ubundet investeringsfond -293
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Kommentarer budsjettreguleringer investering 1.tertial 2014

1 Omdisponering – Inventar og utstyr biblioteket på Vinterbro
Merforbruket på biblioteket foreslås dekket av primært en omdisponering fra
prosjekt 0771, Barnehagetiltak, som anses ferdig. I tillegg overføres 1 % av
mindreforbruket til ansvar 2430 biblioteket, til prosjektet om overføring av
mindreforbruk blir vedtatt.

2 Omdisponering Infrastruktur Ås sentrum.
En overføring av midler mellom Infrastruktur og Borggården ble delvis
kansellert. Reduksjonen ble beholdt og overføringsmidlene ble fjernet.
Prosjektmidlene lå inklusiv mva for å bedre synligheten i transaksjonen. Dette
reduserte prosjektets midler med ytterligere 1,8 mill. Prosjektet trenger nå en
omdisponering fra Borggården for å kunne avslutte «merforbruket».

3 Omdisponering Hogstvetveien, modulbygg 51/4
Bygget er nå oppført men har ikke fått tildelt budsjettmidler. En omdisponering
fra prosjekt 0725, Fjellveienboligene foreslås.

4 Prosjekter med mindreforbruk som kan avsluttes.
Mindreforbruk og merforbruk i avsluttede prosjekter foreslås å salderes mot
fondskontoen. Samlet mindreforbruk i enkeltprosjekter er vist i pkt. 3 i
investeringstabellen og utgjør samlet 302 000 kroner.

5 Prosjekter med merforbruk som trenger finansiering
Mindreforbruk og merforbruk i avsluttede prosjekter foreslås å salderes mot
fondskontoen. Samlet merforbruk i enkeltprosjekter som trenger finansiering er
vist i pkt. 4 i investeringstabellen og utgjør 293 000 kr.
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Tabell 3 omfatter budsjettreguleringer av uspesifiserte kutt fordelt av utvalgene
ihht HP 2014-2017. Sentraladministrasjonens kutt fordeles pro lata.

Tabell 3. Budsjettreguleringer, utfordeling
innsparingstiltak

Tidligere
saksbeh.

Regnskap
2013

Oppr.
budsjett

2014

Endring Nytt rev.
budsjett

Oppvekst og kultur

149000.2050.120 Uspesifisert kutt HOK 6/14 0 -1 522 000 1 055 000 -943 000

149000.2060.202 Elevtallspott 0 3 450 000 -296 000 3 154 000

137010.2070.201 Driftstilskudd private barnehager 67 836 489 69 099 000 -158 000 68 941 000

11*2090.202 Varer/tjenester SLT koordinator 51 000 -14 000 37 000

110510.2108.202 Læremidler 130 202 171 000 -16 000 155 000

10*2131.202 Lønn lærere 16 159 032 15 009 000 -79 000 15 206 000

10*-2141.202 Lønn lærere 18 582 024 17 272 000 -92 000 17 180 000

10*.2151.202 Lønn lærere 10 557 673 10 065 000 -44 000 10 021 000

10*.2161.202 Lønn lærere 18 978 359 17 093 000 -90 000 17 003 000

10*.2171.202 Lønn lærere 13 196 651 12 010 000 -62 000 11 948 000

10*.2320.201 Annen vikar 9 702 264 12 258 000 -27 000 12 231 000

10*. 2330.201 Vikarer (inkl. arb.giverperioden) 10 772 140 11 465 000 -32 000 11 433 000

10*.2350.201 Vikarer (inkl. arb.giverperioden) 7 639 613 7 899 000 -22 000 7 877 000
Tabell 3. Budsjettreguleringer, utfordeling
innsparingstiltak

Tidligere
saksbeh.

Regnskap
2013

Oppr.
budsjett

2014

Endring Nytt rev.
budsjett

10*.2360.201 Vikarer (inkl. arb.giverperioden) 11 048 024 11 860 000 -32 000 11 038 000

11*. 2370.201 Varer/tjenester 5 155 699 4 912 000 -4 000 4 908 000

11*.2371.201 Varer/tjenester 566 305 1 995 000 -12 000 1 983 000

10*.2381.201 Lønn faste stillinger 10 958 533 9 686 000 -29 000 9 657 000

11*.2390.201 Varer/tjenester 9 722 728 9 376 000 -26 000 9 350 000

12*.2430.370 Bøker (folkebibliotek) 5 578 840 6 197 000 -20 000 6 177 000

Helse og sosial

10*.3430.253 Lønn hjelpepleier HHS 3/14 37 420 982 34 903 000 -267 000 34 636 000

10*.3430.253 lønn sekretær 37 420 982 34 903 000 -210 000 34 693 000

10*.3341.241 Lønn ergoterapaut 7 811 176 7 756 000 -176 000 7 580 000

10*.3520.254.3007 Lønn fritid for funksjonshemmede 16 684 386 18 163 000 -952 000 17 211 000

10*.3820.253 Lønn aktivitør 1 625 071 1 889 000 -150 000 1 739 000

149090.3000.254
Tilleggsbevilgninger uspesifisert
kutt 0 -1 752 000 1 752 000 0

Teknikk og miljø

149090.6000.120 Øvrige bevilgninger HTM 9/14 0 -475 000 475 000 0

125030.68*.332
Mater. Vedl.h. utearealer
vedlikehold 1 572 819 1 600 000 -120 000 1 480 000

123000.7200.130 Vedlikehold/rehabilitering bygg 2 671 195 3 277 000 -330 000 2 947 000

115000.6000.120 Kurs og opplæring 0 25 000 -10 000 15 000

114010.6000.120 Annonser 0 19 000 -15 000 4 000
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K-45/14
Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i
løpet av leietida
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: Arnt Øybekk Saksnr.: 13/04166-26
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 49/14 05.06.2014
2 Kommunestyret 45/14 18.06.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
1. Ås kommune godtar at dokumenterbare utlegg til framføring av vann- og

kloakkledninger legges til grunn for nedskriving av investeringsbeløp i samsvar
med leieavtalens pkt. 13A.

2. Ås kommune finner ikke at rådmannen har dokumentert hvilke beløp som skal
knyttes til leieavtalens pkt. 13A.

3. Ås kommune forutsetter at leietaker fremmer et dokumentert krav i henhold til
leieavtalens bestemmelser pkt. 13A og alminnelig regnskapsskikk dersom de
anser at de har et slikt krav. Et evt. krav bør fremmes snarest, og i god tid før
leieavtalen utløper.

4. HTM ber Rådmannen følge opp det påviste manglendevedlikeholdet av det gule
huset overfor leietaker, se leieavtalens pkt. 9.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 05.06.2014:
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag som alternativ til innstillingen:

1. Ås kommune godtar at dokumenterbare utlegg til framføring av vann- og
kloakkledninger legges til grunn for nedskriving av investeringsbeløp i samsvar
med leieavtalens pkt. 13A.

2. Ås kommune finner ikke at rådmannen har dokumentert hvilke beløp som skal
knyttes til leieavtalens pkt. 13A.

3. Ås kommune forutsetter at leietaker fremmer et dokumentert krav i henhold til
leieavtalens bestemmelser pkt. 13A og alminnelig regnskapsskikk dersom de
anser at de har et slikt krav. Et evt. krav bør fremmes snarest, og i god tid før
leieavtalen utløper.

4. HTM ber Rådmannen følge opp det påviste manglendevedlikeholdet av det gule
huset overfor leietaker, se leieavtalens pkt. 9.

Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag som alternativ til innstillingen:
Saken tas til orientering.

Votering:
Senterpartiets forslag ble nedstemt 6-3 (1Sp, 2H)
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot
rådmannens innstilling
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SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
Ås kommune godtar at kostnadsoppstillingen i brev av 16.10.2006 fra Den kristelige
menighet legges til grunn for nedskriving av investeringsbeløp i samsvar med
leieavtalens 13A.

Ås, 23.5.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyret

Vedlegg: (Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
Vedlegg 1 - Møte 16.10.2006 - kostnader vedr. avtalens pkt 13A -Kostnadsoppstilling
Vedlegg 2 - Utomhusplan - disposisjonsplan for Breivoll
Vedlegg 3 - Godkjenning av utomhusplan
Vedlegg 4 - Breivoll gård - tilstandsvurdering det gule huset - brakkebygning

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Brunstad Kristelige menighet
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
I Kommunestyremøte 12. februar 2014 stilte Laila P. Nordsveen spørsmål til ordfører
vedrørende investeringer Brunstad kristelige menighet har gjort på Breivoll i samsvar
med kontrakter inngått mellom menigheten og Ås kommune. Ordfører svarte på
spørsmålene. På bakgrunn av ordførerens svar, ba leder av hovedutvalg for teknikk
og miljø om at det tas opp en sak i hovedutvalget om vedlikehold, investeringer og
påkostninger leietaker har foretatt på kommunens eiendom. Hovedutvalget behandlet
saken i sitt møte 3. april og fattet i HTM-sak 27/14 følgende vedtak:

A Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) ber om å få konkretisert hvilke
investeringer som kan knyttes til de ulike bestemmelsene i leiekontrakten.

B HTM ber rådmannen fremskaffe dokumentert grunnlag for å fastslå hvilke
beløp som skal/kan avskrives i henhold til kontrakt.

C HTM tar til etterretning at rådmannen vil vurdere tilstanden til «det gule huset».
D HTM finner det spesielt at rådmannen vil innhente en juridisk vurdering om

hvorvidt reguleringsplanens bestemmelser vil skape vanskeligheter for BKMs
virksomhet i låven. HTM ville sett det som mer naturlig med en motsatt
vurdering av hvorvidt etablerte midlertidige plasthaller og en eventuelt omsøkt
låve er i tråd med vedtatte reguleringsbestemmelser. HTM finner det for øvrig
noe uvanlig å foreta slik vurdering før en eventuell søknad foreligger.

Det er inngått to kontrakter om utleie av Breivoll med Den kristelige menighet, nå
Brunstad kristelige menighet (BKM). Den første kontrakten ble inngått 13.5.1998 og
regulerer leietid, leiearealer og leiebetingelser for øvrig. Den andre kontrakten ble
inngått 30.3.1999 og gjelder betingelser for et tilleggsareal.

Etter at Ås kommune kjøpte Breivoll i 1965 og 1967, hadde bygningsmassen og
deler av de nordre arealene vært leid ut til i alt tre leietakere. Bygningsmassen hadde
forfalt, og da DKM inngikk leiekontrakt i 1998 var de fleste bygningene i dårlig
forfatning, og det var klart at det måtte foretas en større rehabilitering for å få en
tjenlig bygningsmasse.

I kontrakten fra 1998 er det to punkt som beskriver investeringer som skal gjøres i
leieperioden og hvordan de skal nedskrives over tid.

Punkt 3 lyder:

DKM skal foreta en verdiskapning ved investeringer og påkostninger for ca. 10 mill.
kroner i løpet av leietiden. Dette innbefatter nødvendige reparasjoner og
vedlikeholdsarbeider, samt utvikling av eiendommen etter nærmere avtale med
kommunen. Beløpet inkluderer at DKM foretar opprustingav vann- og kloakksystem
til eiendommen, herunder eventuelt framføring av vann- og kloakkledninger til
eiendommen.
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Punkt 1 3A lyder

Større investeringer i form av nybygg og eventuelt framføring av vann- og
kloakkledninger til eiendommen, skal nedskrives med 25 års levetid regnet fra 1. mai
1998.

Dersom leieforholdet avsluttes før nedskrivningstiden er utløpt, skal kommunen
betale erstatning for de foretatte investeringer, regnet ut fra lineær nedskrivning av
investeringsbeløpet med 25 års nedskrivningstid.

Investeringer som faller inn under dette punkt, og som kan medføre kommunal
erstatning ved leieforholdets opphør, skal avtales på forhånd med rådmannen i Ås.

Det er ikke gjennomført større investeringer i form av nybygg av hus slik som
beskrevet i kontraktens punkt 13A. Deler av bygningsmassen var imidlertid av en så
dårlig forfatning at ordføreren og menighetens representanter anså det som
påkostninger jamgodt med nybygg. I tida etter at avtalen ble inngått ble det derfor
gjennomført flere møter mellom menigheten og ordfører og rådmann. De ble enige
om hvilke tiltak som skulle gjennomføres. Det ble ikke ført referat fra disse møtene,
det ble heller ikke inngått skriftlig avtaler. Det som imidlertid ble klart, var at det måtte
gjennomføres betydelige påkostninger i hovedhuset, drengestua og det gule huset.
Disse tiltakene ble oppfattet som å være omfattet av nedskrivningsreglene under
punkt 1 3A.

Tillatelse til tiltak ble gitt i 1 999 da arbeidene også startet.

I sitt møte 29. april 1 999, sak 24/99 godkjente det faste utvalget for plansaker
utomhusplan for Breivoll gård. I prosessen var planen sendt til berørte parter til
uttalelse. Planen setter grenser for hvordan området skal utvikles. Her blir bl. a.
plassering av ballplass, grillplass, leikeplass, stier og bryggeanlegg godkjent.

Seinere har rådmannen godkjent framføring av vann- og kloakkledninger som
beskrevet i punkt 3 og punkt 1 3A

I møte på ordførerkontoret i 2006 ble ulike investeringer som var gjennomført drøftet.
Brev av 1 6.1 0.2006 er utformet som et referat fra møtet og det går fram av dette at
Ås kommune ved rådmannen har godkjent investeringene etter leieavtalens pkt. 1 3A.
Det var i møtet enighet om at alle arbeidene var gjennomført i henhold til avtale med
kommunen v/rådmannen. De arbeidene som var gjennomført etter leieavtalens pkt.
1 3A hadde en samlet kostnad på 12,4 mill. kroner.

I det samme brevet står det at investeringene etter pkt. 1 3A opprinnelig ble avtalt og
godkjent av rådmannen, jfr. tidligere notat om dette. Dette notatet har det imidlertid
ikke vært mulig å finne i kommunens arkiver.

Det står videre i brevet at investeringene er gjennomført i tiden 1998 – 2002 og at det
ikke er tatt med kostnader til drift eller vedlikehold. Det var felles forståelse for at
større ombygginger og utskiftinger var å anse som nybygg. Dette gjelder både
bygninger og utomhusanlegg. Bygningene på Breivoll karakteriseres å være i svært
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dårlig tilstand da menigheten overtok ansvaret for stedet. Det var derfor stort behov
for omfattende ombygginger og utskiftinger. Da kommunen ikke ønsket at
bygningene skulle rives, ble de rehabilitert selv om dette ikke var det mest økonomisk
gunstige.

Deretter følger et kostnadsoppsett som viser investeringene år for år i perioden
1998 – 2002. Rådmannen har satt opp det samme oppsettet tematisk.

Tiltak Godkjent Kostnad
Hovedhus, omfattende rehabilitering , bl. a. omlegging av tak 1999 650 000
Det gule huset 1999/200

0
1 600 000

Drengestue 2000 4 000 000
Bygningsrehabilitering 6 250 000

Kloakk 1999 1 650 000

Lekeplass 1998 250 000
Ballplass 1999 1 450 000
Turstier 1999/200

0
1 600 000

Utomhusanlegg 3 300 000

Båtbrygge med ramper for funksjonshemmede 2001 1 000 000
Badebrygge 2002 200 000

Bryggeanlegg 1 200 000

I alt 12 400 000

I samsvar med vedtaket i HTM-sak 27/14 er det gjennomført en tilstandsvurdering av
det gule huset, se rapport av 19.5.2014. Det heter her at bygningsmassen framstår
hovedsakelig med normal bruksslitasje innvendig. Utvendig bærer bygningen dog
preg av alder og manglende vedlikehold over tid. En del strakstiltak bør
gjennomføres, der det vesentligste er utskifting av takbelegg, ytterpaneler og vinduer.
I løpet av en femårsperiode bør også badet utbedres. Utbedring av tak med utskifting
av belegg og utskifting av panel kan være dugnadsarbeid som bør utføres de to
første somrene. Arbeidet bør, som en del av leieavtalen, utføres av den som leier
huset.

Vurdering:
Rehabiliteringstiltak som er gjennomført på bygningen på Breivoll er avtalt i møter
mellom ordfører/rådmann og representanter for Den kristelige menighet. Det er ikke
ført referat fra møtet, men brev av 16.10.2006 bekrefter en omforent forståelse av at
investeringene er å forstå som gjennomført etter leieavtalens punkt 13A og skal
avskrives etter bestemmelsene i dette punktet. Dette gjelder rehabilitering av
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bygningsmasse såvel som opparbeidelse av avtalte uteanlegg og framføring av
kloakk.

Det er ikke levert inn regnskap for de enkelte prosjekter eller år, men det er liten
grunn på å tvile at kostnadene er i riktig størrelsesorden.

Økonomiske konsekvenser:
Dersom en legger innholdet i brevet av 16.10.2006 til grunn for kostnader og
avskrivningsprinsipper vil resterende nedskrivningsbeløp ved utløpet av leietida være
2 480 000 kroner.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen mener at innholdet i brev av 16.10.2006 fra Den kristelige menighet
dokumenterer at kommunen og menigheten har vært enige om at de gjennomførte
investeringene som beskrives i brevet er utført etter prinsippene i leieavtalens punkt
13A og at investeringene skal avskrives etter bestemmelsene i dette punktet.
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K-46/14
Kommuneplan 2015-2027 - Fastsetting av planprogram
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/00713-14
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 37/14 11.06.2014
2 Kommunestyret 46/14 18.06.2014

Innstilling fra formannskapet 11.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 og § 11-13 fastsetter Ås kommune
planprogram for Kommuneplan 2015-2027, datert 26.05.2014.

Ås, 26.05.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
• Formannskapet 05.03.2014
• Kommunestyret 19.03.2014
• Forhåndsvarsling 28.03.2014
• Offentlig ettersyn 28.03.2014 - 10.05.2014
• Formannskapet 11.06.2014
• Kommunestyret 18.06.2014

Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
Vedlegg 0 Revidert planprogram datert 26052014.pdf
Vedlegg 1 Høringsuttalelse til planprogram fra Robert Martinez.pdf,
Vedlegg 2 Høringsuttalelse til planprogram fra John Vinneng.pdf,
Vedlegg 3 Høringsuttalelse til planprogram fra Jernbaneverket.pdf,
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Vedlegg 4 Fylkesutvalgets vedtak - Akershus fylkeskommune.pdf,
Vedlegg 5 Høringsuttalelse til planprogram fra Landbrukskontoret i Follo.pdf,
Vedlegg 6 Høringsuttalelse til planprogram fra Oslofjordens friluftsråd.pdf,
Vedlegg 7 Høringsuttalelse til planprogram fra Ås Landbrukslag.pdf,
Vedlegg 8 Høringsuttalelse til planprogram fra Ås Grunneierlag.pdf,
Vedlegg 9 Høringsuttalelse til planprogram fra Ås Idrettsråd.pdf,
Vedlegg 10 Høringsuttalelse til planprogram fra Statens Vegvesen.pdf,
Vedlegg 11 Høringsuttalelse til planprogram fra Norges vassdrags- og

energidirektorat.pdf,
Vedlegg 12 Høringsuttalelse til planprogram fra Fylkesmannen i Oslo og

Akershus.pdf,
Vedlegg 13 Høringsuttalelse til planprogram fra Norges miljø- og biovitenskaplige

universitet.pdf,
Vedlegg 14 Saksutskrift - Kommuneplan 2015-2027- Forslag til planprogram.pdf,

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Sakens øvrige dokumenter.

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken
Planprogram for Kommuneplan 2015-2027 beskriver premisser for arbeidet med
kommuneplanrulleringen ved å fastsette rammer, forutsetninger og mål for
prosessen.

Forslag til planprogram for Kommuneplan 2015-2027, datert 25.03.2014, ble sendt
på høring den 28.03.2014, sammen med varsel om oppstart av arbeid med
kommuneplanrulleringen. Høringsperiodene ble avsluttet10.05.2014.
Planprogrammet ble behandlet i Fylkesutvalget den 05.05.2014, og i regionalt
planforum den 13.05.2014.

Totalt er det innkommet seks uttalelser til planprogrammet fra private aktører, lag og
foreninger, og syv uttalelser til planprogrammet fra offentlige myndigheter.

På bakgrunn av innkomne merknader og uttalelser er planprogrammet blitt noe
endret. Endringer i planprogrammet etter offentlig ettersyn er markert med gult.

Parallelt med høring av planprogram ble offentlige myndigheter, private aktører samt
lag og foreninger invitert til å komme med forslag til arealbruksendringer i
kommuneplanens arealdel med frist 10.05.2014. Totalt er det innkommet 33
arealinnspill. Innkomne innspill vil bli konsekvensutredet i løpet av sommeren 2014
og lagt frem for politisk behandling august 2014.
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Oppsummering av innkomne høringsuttalelser med rådmannens kommentarer:

1. Robert Martinez, 24.04.2014

Martinez fremhever at fjernvarme bør nevnes spesifikt i planprogrammet, i avsnitt 5.1
(organisering) og avsnitt 6.1 (utredningsbehov). Dette for å sikre at klima- og
energipotensialet for fjernvarme i Ås kan realiseres.

Rådmannens kommentar
I større utbyggingsprosjekter vil potensialet for tilkopling til fjernvarmenettet i
konsesjonsområdet, samt muligheten for å utvide konsesjonsområdet, alltid vurderes
i samråd med Statkraft (fjernvarmeleverandøren). Rådmann mener det ikke er behov
for å lage en egen utredning om temaet i kommuneplanarbeidet.

Endringer i planprogrammet
Merknaden medfører ikke endringer i planprogrammet.

2. John Vinneng, 25.04.2014

Vinneng ønsker at gjeldende kommuneplanbestemmelse § 13-2 fjerde ledd
revideres, slik at ark/takoppløft tillates på garasjer.

Rådmannens kommentar
Innspillet vil bli vurdert i kommunens arbeid med planbestemmelser for
kommuneplanens arealdel.

Endringer i planprogrammet
Merknaden medfører ikke endringer i planprogrammet.

3. Jernbaneverket, 06.05.2014

Jernbaneverket er tilfredse med Ås kommune sin vektlegging av samordnet areal- og
transportplanlegging i planprogrammet, men viser til at det er nødvendig å sette klare
mål for hvor stor andel av framtidig befolkningsvekst som skal skje innenfor
gangavstand til etablerte knutepunkt langs jernbanen. Videre vises det til
Jernbaneverkets strenge holdning til utvidet bruk av planoverganger, krysnings-
løsninger og byggegrense.

Rådmannens kommentar
Planprogrammet viser til behov for oppdaterte befolkningsprognoser, som grunnlag
for å utarbeide konkrete mål for boligstruktur og befolkningsvekst i Ås kommune og
Ås tettsted. Konkrete mål skal fremkomme i kommuneplanens samfunnsdel, og
nødvendig areal for å oppnå målsettingen vil bli avsatt i kommuneplanens arealdel.

Endringer i planprogrammet
Uttalelsen har ikke medført endringer i planprogrammet.
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4. Akershus fylkeskommune, 05.05.2014

Følgende vedtak ble gjort av Fylkesutvalget 05.05.2014:

• Fylkesutvalget mener planprogrammet som er sendt på offentlig ettersyn er klart
og oversiktlig, og gir et godt grunnlag for å utarbeide ny kommuneplan.

• I plansamarbeidet for areal og transport i Oslo og Akershus vil Ås tettsted være et
regionalt prioritert vekstområde. Det er positivt at kommunen styrer befolknings-
veksten til Ås tettsted og kollektivknutepunkt.

• Det er positivt at kommuneplanen satser på å styrke forbindelsen mellom Norges
miljø- og biovitenskaplige universitet og Ås tettsted. Det er viktig å legge til rette
slik at forskningsmiljøet på Ås i større grad kan bli en drivkraft for utvikling av
næringslivet i regionen.

Rådmannens kommentar
Fylkesutvalgets vedtak er tatt til etterretning.

Endringer i planprogrammet
Vedtaket har ikke medført endringer i planprogrammet.

5. Landbrukskontoret i Follo, 08.05.2014

Landbrukskontoret i Follo er fagmyndighet for landbruk i Ås kommune. De påpeker at
følgende dokument bør inkluderes under statlige forventninger til kommunal
planlegging:

1) Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken, «Velkommen til
bords» og

2) Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannens forventinger til
kommunal planlegging 2014 - Kommunens ansvar og viktige overordnede
hensyn.

Landbrukskontoret påpeker videre at det bør vises til nasjonalt mål om økt
matproduksjon og å begrense omdisponering av dyrka jord under kapitel 3.2 Areal,
transport- og miljøutfordringer og under kapitel 4.2 Resultatmål.

Videre viser Landbrukskontoret til at landbruksrelatert næring har et stort
utviklingspotensial. Alternativer til utbygging på dyrka og dyrkbar jord skal derfor alltid
vurderes. Arealregnskap bør inngå som planverktøy, slik at netto nedbygging blir så
liten som mulig. For å styrke landbruksnæringen, mener landbrukskontoret at det bør
utarbeides en landbruksplan i løpet av neste planperiode.

I forhold til vilt påpeker Landbrukskontoret behov for å styre hjortevilts leveområder
og mulighetene for forflytning mellom leveområdene.
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Rådmannens kommentar
Landbrukskontoret i Follo er fagmyndighet for landbruk i Ås kommune og deres
forslag til suppleringer i planprogrammet er innarbeidet i revidert planprogram.

Endringer i planprogrammet
Følgende grunnlagsdokumenter er lagt til under kapitel 2.2:

• Fylkesmannens forventinger til kommunal planlegging 2014 –
«Kommunens ansvar og viktige overordnede hensyn»

• Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken, «Velkommen til
bords»

Under kapitel 2.4 er Morsa prosjektet lagt til og Landbrukskontoret i Follo oppført
som samarbeidsaktør.
Under kapitel 3.2 er nasjonalt mål om å øke matproduksjonen lagt til.
Under kapitel 3.4 og 3.5 er landbruksbasert næringsutvikling lagt til.
Under kapitel 4.2 er følgende delmål lagt til:

• En synliggjøring av arealer med potensiale for fortetting og transformasjon i
eksisterende byggeområder.

• En arealstruktur som i sum opprettholder dagens potensiale for
matproduksjon.

Under kapitel 6.2 er følgende tema lagt til:
• Konsekvenser for jordvern og matproduksjon (dyrket og dyrkbar jord)
• Konsekvenser for små- og storvilt

6. Oslofjordens friluftsråd, 08.05.2014

Oslofjordens friluftsråd fokuserer i sin uttalelse på betydningen av å ha et
folkehelseperspektiv i planarbeidet. Tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet kan
bidra til å forebygge dårlig helse og helseplager blant kommunens innbyggere. Det vil
være viktig med universell tilrettelegging på ulike områder og mot ulike grupper.

Friluftsråd viser til at barn og unges oppvekstsvilkår kan kartlegges gjennom
etablering av barnetråkkregister og styrkes gjennom en egen plan for unges
oppvekstsvilkår.

Videre påpekes nødvendigheten av å drøfte kystsonen i planprogrammet, hvor
følgende tema er relevante:

• Utnyttelse av arealer i strandsonen (båthavner/vinteropplagring)
• Forvaltning av friområder (etablering og merking av kyststi, vedlikehold og

kartlegging av behov for å etablere nye friområder, stengsler i strandsonen)
• Vurdere behov for biologiske utredninger i kystsonen
• Vurdere eldre reguleringsplaner opp mot «Statlige planretningslinjer for

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» (2011), revidere/oppheve
motstridende reguleringsplaner

Rådmannens kommentar
I arbeidet med revidert kommuneplan er folkehelseperspektivet viktig.
Oversiktsdokument Folkehelse 2014-2017 legger grunnlaget for videre tverrfaglige



Kommunestyret18.06.2014 Side 31 av 92

arbeid med folkehelse i Ås kommune. Etablering av barnetråkkregister og plan for
unges oppvekstsvilkår vil bli vurdert i samråd med for Oppvekst og kulturavdelingen
og Helse- og sosial avdelingen i kommunen, men er ikke en av de prioriterte
planoppgavene i kommende periode.

Kommunen arbeider kontinuerlig med forvaltning av friområder i kystsonen, dette blir
videreført inn i neste planperiode. Biologiske utredninger i kystsonen vil ikke bli
prioritert i denne rulleringen av kommuneplanen.

Som del av kommuneplanrulleringen skal alle eldre reguleringsplaner gjennomgås,
og det skal fattes vedtak om å oppheve de planer som er i strid med bl.a. «Statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» (2011).

Endringer i planprogrammet
Uttalelsen har ikke medført endringer i planprogrammet.

7. Ås landbrukslag, 09.05.2014

Landbrukslaget presiserer i sin uttalelse at behovet for arealer til bolig- og
næringsbebyggelse i nærhet til kollektivtransport og hovedferdselsårene ikke kan
gå på bekostning av dyrket - og dyrkbar mark. Det vises til FNs siste
klimarapport hvor det fremheves at klimaendringene vil føre til en reduksjon i
matproduksjonen på 2 % hvert tiår fremover, mens behovet for mat øker med 14 %.

Rådmannens kommentar
Merknaden er tatt til etterretning.

Endringer i planprogrammet
Konsekvenser for jordvern og matproduksjon (dyrka - og dyrkbar jord) er lagt til som
eget tema under utredningskrav i kapittel 6.2.

8. Ås Grunneierlag, 09.05.2014

Ås grunneierlag understreker viktigheten av å ivareta behovene til regionens små- og
storvilt, ved å ivareta viktige leveområder og trekkruter i kommunen. Viltet bør være
et særskilt tema i konsekvensutredninger av innspill til kommuneplanens arealdel, og
kommuneplanens arealdel bør inneholde hensynsoner og bestemmelser som
ivaretar de viktigste trekkrutene i regionen. Grunneierlaget har kommet med
anbefalte arealtiltak.

Rådmannens kommentar
Merknaden er tatt til etterretning. Viktige trekkruter i Ås kommune vil i ny
kommuneplan bli markert med hensynssone med tilhørende retningslinjer og
bestemmelser. Anbefalte arealtiltak vil bli behandlet som innspill til kommuneplanens
arealdel.

Endringer i planprogrammet
Konsekvenser for små- og storvilter lagt til under utredningskrav i kapittel 6.2.
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9. Ås idrettsråd, 10.05.2014

Idrettsrådet påpeker at kommuneplanens samfunnsdel bør ta utgangspunkt i tydelige
visjoner for Ås, som "ÅS – Med idrett i sentrum". Dette kan underbygges ved å la
idrettsanlegg/folkehelse/friluftsliv være temaer som tas opp i et av folkemøtene som
arrangeres høsten 2014. Videre ønsker idrettsrådet å inngå som en ekstern
referansegruppe i planarbeidet.

Idrettsrådet mener det er behov for å avsette areal sentralt i Ås tettsted for en
langsiktig utvikling av idrettstilbudet i kommunen. Videreutvikling av idrettstilbudet i
kommunen vil ha positiv innvirkning på folkehelse og bidrar til å gjøre Ås til et
attraktivt sted å bo. Det vises til behov for ny idrettshall/flerbrukshall, svømmehall,
ishall, friidrett/løpebane, bueskyting arena m.m. Dagens og fremtidig behov bør
avklares gjennom analyse/utredning slik det gjøres i Ski. Idrettsrådet har kommet
med konkrete innspill til lokalisering av nye anlegg.

Rådmannens kommentar
Det er svært positivt at Ås idrettsråd vil ha en aktiv rolle i arbeidet med rulleringen av
kommuneplanen. Idrettsrådet vil bli brukt som eksternt referansegruppe i behandling
av temaer relatert til idrett, folkehelse og friluftsliv (interesseorganisasjon). I
utgangspunktet vil det ikke bli avsatt eget folkemøte med tema idrett, folkehelse og
friluftsliv i regi av plan- og utviklingsavdelingen høsten 2014, men temaet kan være
aktuelt som ett av flere tema på folkemøte eller workshop. Analyse/utredning av
behov for nye idrettsanlegg vil bli vurdert. For ytterligere bemerkning om tema, se
rådmanns kommentar til Oslofjordens friluftsråd.

Ås idrettsråd innspill til lokalisering av idrettsanlegg vil bli vurdert i arbeidet med
kommuneplanens arealdel.

Endringer i planprogrammet
Merknaden har ikke medført endringer i planprogrammet.

10. Statens vegvesen (SVV), 12.05.2014

Statens Vegvesen (SVV) understreker at ved endringer i kommuneplanens arealdel
er det vesentlig å få belyst de trafikale konsekvensene på vei- og kollektivnettet –
med vekt på å minimalisere biltrafikk og tilrettelegge for å øke andelen gående,
syklende og kollektivreisende.

Videre har SVV merket seg det de anser som en uheldig utvikling i behandling av
dispensasjonssøknader i Ås kommune. Positiv behandling av
dispensasjonssøknader bidrar til å svekke kommuneplanen som et overordnet,
langsiktig styringsdokument. SVV påpeker nødvendigheten av å avgrense og
konkretisere dagens spredte utbyggingsmønster. I denne sammenheng er det viktig
å definere ordlyden kollektivtransport i planprogram datert 25.03.2014, som erstatter
ordlyden kollektivknutepunkt i tidligere versjon, i videre planarbeid.
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I utarbeidelse av planforslag til kommuneplanens arealdel påpeker SVV at
konsekvenser av støy og behovet for å etablere avvikssoner for støy skal vurderes
gjennom grensesetting og konkrete bestemmelser. SVV forutsetter at rammeplan for
avkjørsler inngår som en del av kommuneplanens arealdel, men foreslår at
byggegrense langs lokale fylkesveier med holdningsklasse «mindre» eller «lite»
streng i Rammeplan for avkjørsler reduseres fra 50 meter til 15 meter.

Rådmannens kommentar
For å tydeliggjøre hvilke trafikale konsekvenser endringer i kommuneplanens
arealdel vil medføre, er begrepet kollektivtransport blitt definert i revidert utgave av
planprogrammet. Videre er en kort drøfting av kommunens omfattende behandling av
tomtedelingsaker og dispensasjonssaker blitt lagt til. Grensesetting og konkrete
bestemmelser om avvikssoner for støy, samt gjellende bestemmelse om fradeling av
tomter i områder disponert til LNF b), vil bli vurdert i kommunens arbeid med
planbestemmelser for kommuneplanens arealdel. Dette gjelder også endring av
byggegrense langs fylkesveier med holdningsklasse «mindre» eller «lite» streng.

Endringer i planprogrammet
Under kapitel 3.2 tilføres en definisjon av kollektivtransport og en drøfting av
utfordringer knyttet til behandling av dispensasjoner og tomtedelinger i Ås kommune.

Under kapitel 6.2, Samordnet areal- og transportutvikling, tilføres krav om å
minimalisere biltrafikken, tilrettelegge for gående og syklende og gi best mulig
tilgjengelighet til kollektivløsninger.

11. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 15.05.2014

NVE påpeker at naturfarer som flom, erosjon og skred må vurderes i alle
byggeområder der slike farer er aktuelle i kommunen. Sikkerhetsvurderinger i
forbindelse med naturfarer skal avklares i en overordnetRisiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Fareområder identifiseres med hensynssoner og
tilhørende bestemmelser i kommuneplanens arealdel.

Videre understreker NVE viktigheten av at ny bebyggelse ikke lokaliseres i områder
som kan være utsatt for flom, erosjon og skred eller som kan bidrar til å øke risikoen
for at slike naturlige prosesser oppstår i andre områder. Nødvendige sikringstiltak
skal i tilfelle vurderes eller bygging forbys. For byggeområder i nærheten av vassdrag
skal fare for flom og erosjon vurderes. Dette gjelder også elver og bekker som ikke er
flomsonekartlagt. NVEs retningslinjer nr. 2/2011 anbefaler en byggegrense på 20 m
fra små vassdrag og 50 fra større.

NVE mener det bør innarbeides en egen bestemmelse i kommuneplanen for
områder under marin grense (MG) der kvikkleireskredfaren ikke er kartlagt, hvor det
stilles krav om geoteknisk utredning av kvikkleireskredfaren ved utarbeidelse av
reguleringsplan eller ved byggesaksbehandling i LNF (R)-områder.
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Rådmannens kommentar
Det skal utredes for naturfarer som flom, erosjon og skred i byggeområder i
overordnet ROS-analyse som del av kommuneplanarbeidet. Fareområder
identifiseres med hensynssoner og tilhørende bestemmelser i kommuneplanens
arealdel. Egen bestemmelse for områder under marin grense (MG) innarbeides i
kommuneplanens arealdel.

Endringer i planprogrammet
Merknaden har ikke medført endringer i planprogrammet.

12. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 16.05.2014

Fylkesmannen mener planprogrammet med tema til konsekvensutredninger er et
godt utgangspunkt for rullering av kommuneplan, men understreker at
konsekvensutredninger skal belyse effekten av enkelttiltak samt den samlete effekten
av alle tiltak.

Videre viser fylkesmannen til at revidert kommuneplan bør kartlegge arealreserver og
arealbehov for boliger, og at det bør settes opp mål for utbyggingsvolum og mønster.
Det blir viktig å utnytte utbyggingspotensialet som ligger innenfor dagens byggesone
i kort avstand fra togstasjonen. Båndlegging med krav om felles planlegging kan vare
et egnet virkemiddel for å legge til rette for en helhetlig utvikling. Bestemmelser om
rekkefølgekrav og effektiv arealutnytting bør innarbeides i kommuneplanen.
Fylkesmannen fraråder videreføring av bestemmelser for ”spredt boligbygging” (LNF
underformål b).

Når det kommer til næringsutviklingen, understreker fylkesmannen at
arbeidsplassintensive næringer skal lokaliseres i gangavstand til kollektivknutepunkt,
og at fortettingspotensialet innenfor eksisterende byggesone på Vinterbro/
Nygårdskrysset bør utnyttes før eventuelle nye områder tas i bruk.

Fylkesmannen poengterer at parkeringsnormer er et effektivt virkemiddel for å
påvirke befolkningens reisemiddelvalg og forventer at det utarbeider strenge
maksimalnormer som del av kommuneplanrulleringen.

Planprogrammet bør gjenspeile utfordringene med å sikre jordbruksareal for
matproduksjon i et langsiktig perspektiv, ved å inkludere konsekvenser for jordvern
og matproduksjon (dyrka og dyrkbar jord) som egent tema i konsekvens-
utredningene. Fylkesmannen forutsetter videre at jordbruksareal, som tidligere er
vedtatt omdisponert til utbyggingsformål, får bestemmelser som sikrer effektiv
arealutnytting, herunder rekkefølgekrav som sikrer at mindre verdifulle arealer tas i
bruk først.

Videre mener fylkesmannen at dammer, store gamle trær og rester av andre viktige
kulturmarkstyper, samt mindre lokaliteter med rik skog i kantsoner mot
kulturlandskap/bebyggelse og langs vassdrag bør kartlegges i Ås kommune.

Avslutningsvis viser fylkesmannen til nødvendigheten av å dimensjonere
folkehelsetjenesteområdene til forventet befolkningsutvikling i kommunen, og tilrår at
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helsetjenestene for både barn, unge og eldre blir omtalt i planprogrammet. Videre
fremheves det at kobling mellom kommuneplanarbeidet og lov om kommunal
beredskapsplikt (særlig § 14) med forskrifter (særlig §§ 1, 2 og 3) styrkes.
Fylkesmannen forventer at beredskapsplikt og folkehelse følges opp med konkrete
mål og tiltak i kommuneplanen.

Rådmannens kommentar
Ny befolkningsprognose for Ås kommune vil legge grunnlag for å kartlegge
arealbehov for boliger. Konkrete mål for utbyggingsvolum og mønster vil bli vurdert i
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og i arbeidetmed kommuneplanens
arealdel vil arealreserver kartlegges. Bruk av båndleggingssoner med krav om felles
planlegging vil bli vurdert.

Ås kommune jobber i samarbeid med relevante aktører kontinuerlig med å innføre
strengere parkeringsnormer. Nye bestemmelser vil bli vurdert i arbeidet med
kommuneplanens arealdel.

Det er blitt gjennomført omfattende kartlegging av dammer i Ås kommune. I
rapporten «Amfibier i Ås kommune 2011» av Kjell Sandaas er 161 dammer
undersøkt. I tillegg er Ås kommune i gang med et prosjekt, sammen med de andre
Follo kommunene, om bestandsvurdering av små- og storsalamander. Her inngår en
vurdering av potensialet for å finne nye salamanderlokaliteter i landskapet i de sju
kommunene. Kartlegging av store gamle trær og rester av andre viktige
kulturmarkstyper vil ikke bli prioritert i denne rulleringen av kommuneplanen, da fokus
vil være på fortetting og transformasjon av Ås tettsted.

For arbeid med folkehelse, inkludert helsetjenestene for både barn, unge og eldre,
samt beredskapsplikt vil konkrete mål og tiltak bli vurdert i det videre arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel.

Endringer i planprogrammet
Under kapitel 6.2, konsekvensutredning, tilføres:
Konsekvensutredninger skal belyse effekten av enkelttiltak samt den samlede
effekten av alle tiltak.

Jordvern og matproduksjon (dyrka - og dyrkbar jord) er lagt til som eget punkt under
utredningskrav i kapittel 6.2.

13. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), 22.05.2014

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) viser til samarbeid mellom
universitet og kommunen, bl.a. gjennom Ås 2040. Universitet ønsker å være en aktiv
og sentral deltaker i utviklingen av lokalsamfunnet. NMBU vurderer forslag til
planprogram som overordnet godt, men ønsker å komme med forslag til noen
justeringer eller presiseringer.

Hovedutfordringer
NMBU er enig i at en hovedutfordring knytter seg til den allerede betydelige
befolkningsveksten i kommunen og de prognoser for videre befolkningsutvikling som
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SSB har presentert, herunder også de transportutfordringer dette medfører. Videre er
universitetet enige i at det vil være viktig å utvikle næringslivet i kommunen. Etter
universitets vurdering, kan planprogrammet med fordel være enda tydeligere på at
det er et mål å legge til rette for innovasjon og nyskaping, med utgangspunkt i den
kompetansen innen miljø- og biovitenskapene som universitetet har.

Fokusområder
NMBU peker videre på den historisk tette forbindelsen mellom bygda og universitet,
og mener lokalsamfunnet Ås er preget av dette samspillet. NMBU utdyper dette med
et mangfoldig og internasjonalt miljø, med stor interesse for bærekraftige løsninger
innen matproduksjon, miljø og klima. NMBU ser allikevel med bekymring på
utviklingen de siste 50 årene, der en stigende andel av lokalbefolkningen i mindre
grad har et nært forhold til universitetet og campus. Universitet mener at dersom Ås
skal bygge videre på de kvalitetene i lokal kultur og kunnskap, så må det være et mål
å styrke forholdet mellom lokalsamfunnet og campus. NMBU foreslår å legge dette til
under kapittel 3.5 Oppsummering fokusområder. Videre mener NMBU at en styrking
av dette forholdet må ta for seg to sammenhenger. For det første bør det etableres et
tettere og mer forpliktende samarbeid om næringsutvikling, innovasjon og
kunnskapsproduksjon. Samtidig bør man vurdere om, og eventuelt hvordan, sentrum
og campus kan utvikles sammen og integreres rent fysisk.

Resultatmål – samfunnsdelen
NMBU viser til planprogrammet, der det er et mål å oppnå en tydelig visjon for Ås
med samsvar mellom samfunns- og arealdelen. NMBU er opptatt av at den veksten
som kommer, bidrar til å gi Ås et tydelig særpreg gjennom miljøriktige løsninger og
gode lokalsamfunn. Dette er, i følge NMBU, løsninger som bør legges som premisser
for fremtidig utvikling i kommuneplanen, og komme frem i visjonen for Ås.

Rullering av arealdelen
NMBU støtter målet om et tydelig definert Ås sentrum, inkludert en strategi for vekst
og vekstretning. Universitetet er en sentral grunneiere i kommunen. Som grunneier
er NMBU opptatt av at det legges til rette for en langsiktig, forutsigbar og styrt
utvikling av både fortetting i byggesonen og utvidelse av Ås tettsted mot campus.
Etter universitets vurdering vil det være riktig allerede nå, i kommuneplan 2015-2027,
å fastslå langsiktig retning på arealbruksutviklingen som skal skje med utgangspunkt
i Ås som knutepunkt på kollektivtransportsystemet. Universitetet ønsker å prioritere
en utvikling av deres arealer på Åsmåsan, fremfor at man utvikler andre områder.

Rådmannens kommentar
Ås kommune er i likhet med NMBU svært tilfreds med samarbeidet med NMBU, og
ser frem til å utvikle dette videre.

Rådmannen vurderer det som svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på
næringsutvikling der det tilrettelegges for kunnskaps- og kompetansebasert næring i
tilknytning til miljøet på universitetet. Dette er et av målene ved rulleringen av
arealdelen. Som landbrukskommune er det også ønskelig å se kunnskaps- og
kompetansenæringen i sammenheng med landbruksbasert næringsutvikling.
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Den tette historiske forbindelsen mellom Ås tettsted og universitet er svært viktig for
lokalsamfunnet og fordrer at samspillet mellom universitet og lokalsamfunnet utvikles
videre. Dette er noe man må arbeide med videre, i samarbeid med NMBU, og da
særlig i visjonsarbeidet. Videre er rådmannen positiv til å inngå et forpliktende
samarbeid med universitetet om næringsutvikling, innovasjon og
kunnskapsproduksjon. Rådmannen vurderer kommuneplanarbeidet, og
områdereguleringen av Ås sentralområde, som viktige verktøy for å utvikle og
integrere campus og Ås tettsted tettere sammen.

Ås kommune har som vertskommune for et universitet med høy kompetanse innenfor
bl.a. miljø, fornybare energikilder og arealplanlegging, et særlig ansvar for å utvikle
en miljøvennlig og bærekraftig samfunn.

Rådmannen tar NMBUs prioriteringer av arealer til etterretning.

Endringer i planprogrammet
Under kapittel 3 Hovedutfordringer og planbehov er samlokaliseringen av Universitet
for miljø- og biovitenskap, Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen nevnt som et
viktig premiss for den videre utviklingen i Ås kommune.

Under kapittel 3.4 presiseres det at det er en hovedutfordring for kommunen å legge
til rette for næringsutvikling med særlig fokus på innovasjon og nyskaping med
utgangspunkt i den kompetansen universitetet innehar.

Under kapittel 4.2 Resultatmål, Arealdelen rulleres med hovedfokus på å oppnå,
kulepunkt 7, tilføres Styrket fysisk forbindelse mellom Ås tettsted og Norges miljø- og
biovitenskaplige universitet.

Vurdering
Overordnede myndigheter har gjennom offentlig ettersyn av planprogram gitt positive
tilbakemeldinger på både planprogrammets form og innhold, og har i likhet med
rådmannen tillit til at planprogrammet vil gi et godt grunnlag for videre planarbeid.
Basert på innkomne merknader og uttalelser er det blittgjort noen endringer i
planprogrammet. Det er også blitt gjort noen mindre rettelser av lovparagrafer. Disse
er fremhevet med gul farge. Rådmannen vurderer endringene som mindre justeringer
og presiseringer innenfor de rammer som ble satt i forslag til planprogram, datert
25.03.2014.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at Planprogram for Kommuneplan 2015-2027, datert
26.05.2014, fastsettes.

Kan vedtaket påklages?
Nei.
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K-47/14
Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 14/02222-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 47/14 05.06.2014
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø
3 Kommunestyret 47/14 18.06.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ås kommune oppstart av
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Med varsel om oppstart sendes forslag
til planprogram for Ås sentralområde på høring, i samsvar med plan- og
bygningslovens § 12-9.

Hovedutvalg for teknikk og miljø ber om at det vurderes å utvide tidsrommet for
høringsrundene i planprosessen for å sikre tilstrekkelig tid til medvirkning.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 05.06.2014:
Ola Stedje Hanserud (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Hovedutvalg for teknikk og miljø ber om at det vurderes å utvide tidsrommet for
høringsrundene i planprosessen for å sikre tilstrekkelig tid til medvirkning.

Votering:
Rådmannens innstilling med Miljøpartiet de Grønnes tilleggsforslag ble enstemmig
tiltrådt.

_____

SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ås kommune oppstart av
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Med varsel om oppstart sendes forslag
til planprogram for Ås sentralområde på høring, i samsvar med plan- og
bygningslovens § 12-9.

Ås, 23.05.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef
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Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk- og miljø 1. gang
Hovedutvalg for teknikk- og miljø 2. gang
Kommunestyret

Vedlegg:
(separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg, mappenavn: «Varsel, Planprogram,
Ås sentralområde»)
Planprogram_Ås_sentralområde.pdf

SAKSUTREDNING:

I tråd med kommunal planstrategi 2013-2016, vedtatt av kommunestyret 03.04.2013,
og formannskapets vedtak 15.02.2012, F-sak 9/12, har rådmannen utarbeidet forslag
til planprogram for Ås sentralområde som omfatter Ås sentrum og de mest
sentrumsnære områdene.

Det vedlagte planprogrammet redegjør for bakgrunn og formål med planarbeidet,
rammebetingelser for planleggingen, planprosessen med frister og deltakere og
opplegg for medvirkning, i tillegg til behovet for utredninger. Videre gjør
planprogrammet rede for vesentlige momenter i det forestående planarbeidet,
inklusive alternativer for utbygging, og er å anse som et retningsgivende dokument.

I korte trekk har forslaget som formål å avklare ønsket arealbruk i de mest sentrale
områdene i Ås tettsted, i særlig grad det umiddelbare sentrumsområdet, samt
området mellom sentrum og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i vest, og
arealene syd og nord for Ås sentrum, som alle er disponerte arealer i kommuneplan
for Ås 2011-2023. Arbeidet med områdereguleringsplan er en anledning for
kommunen til å styrke kommunal planlegging av helhetlige utbyggingsmønstre og
sammenhengende strukturer i det sentrale tettstedsområdet.

Planprogrammet skal sendes på høring med varsel om oppstart av
reguleringsarbeid, og gir berørte naboer, kommunens innbyggere og offentlige
instanser godt innblikk i prosessen. Planprogrammet er etgodt utgangspunkt for
berørte parter til å formulere kommentarer og eventuelle innvendinger til
planarbeidet. Etter høringsrunden fastsettes planprogrammet ordinært av
kommunestyret.

Planprogrammet inneholder opplegg for medvirkning, og foreslår tiltak for å sikre at
ulike parter kan involveres under utarbeidelse av reguleringsforslag. Det legges også
opp til medvirkning under høringsperioden til planprogrammet.
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Områdereguleringsplanens foreslåtte planavgrensning har et ambisiøst utgangspunkt
for å avklare overordnede rammer for videre utvikling av tettstedet. Det vurderes at
planavgrensningen vil måtte justeres under utarbeidelse av et juridisk bindende
reguleringsforslag.

Forslaget til planprogram for sentralområdet representerer en anledning for
kommunen å redegjøre for et overordnet grep som i stor grad berører tettstedets
videre utvikling. Både innhold, form og prosessen planprogrammet redegjør for bør
diskuteres grundig.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at forslag til planprogram for Ås sentralområde legges ut til
offentlig ettersyn, med varsel om oppstart av områderegulering.

Kan vedtaket påklages?
Nei
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K-48/14
R-283 – Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi – planprogram
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 13/04082-29
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 48/14 05.06.2014
2 Kommunestyret 48/14 18.06.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
Forslag til planprogram for massedeponi ved Nøstvedt gård, datert 15.08.2013,
avslås.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 05.06.2014:
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag som alternativ til innstillingen:

Forslag til planprogram for massedeponi ved Nøstvedt gård, datert 15.08.2014
aksepteres med følgende tillegg:
• Det skal gjennomføres biologiske feltundersøkelser (pkt. 7.3).
• Det skal legges til grunn for plan- og utredningsarbeidet at deponiet i driftsfase og

etterdriftsfase ikke skal medføre negativ påvirkning på Gjersjøen som biotop og
drikkevannskilde.

Votering:
Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6-3 (3Ap) ved alternativ votering mot
Arbeiderpartiets forslag

_____

SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
Forslag til planprogram for massedeponi ved Nøstvedt gård, datert 15.08.2013,
avslås.

Ås, 19.05.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef
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Tidligere politisk behandling:
Formannskapet 13.03.2013
Formannskapet 17.04.2013
Formannskapet 15.05.2013
Hovedutvalg for teknikk og miljø 12.12.2013
Kommunestyret 12.02.2014

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyret

Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
1. Forslag til planprogram for Nøstvedt massedeponi 15-8-2013
2. Tiltakshavers klage på kommunestyrevedtak i sak K-10_14
3. Brev fra JBV vedrørende kommunestyrevedtak i sak K-10_14
4. E-post fra Afk vedrørende kommunestyrevedtak i sak K-10_14
5. Svar fra JBV vedrørende tunnelboring, Follobaneprosjektet
6. Uttalelse fra PURA til planprogram massedeponi Nøstvedt

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Sakens øvrige dokumenter

Vedtak i saken sendes til:
Østlandske Miljødeponier AS
Golder Associates AS
Feste Grenland AS

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Ås kommunestyre behandlet i møte 12.02.2014 (sak K-10/14) et forslag til
planprogram for detaljregulering av et massedeponi for steinmasser fra
Follobaneprosjektet ved Nøstvedt gård. Tiltakshaveren, Østlandske Miljødeponier
AS, har skissert et planområde på totalt 630 daa hvorav selve deponiet vil utgjøre
300 da. Steinmasser på 1,2 millioner kubikkmeter er tenkt deponert hovedsakelig i
nordre delen av planområdet i en dal som skråner mot den sørlige enden av
Gjersjøen. For å fange opp suspenderte stoffer i avrenningen fra deponiet er det
foreslått damanlegg på den nordligste delen av planområdet ved vannkanten. Ved
avslutning vil deponiområdet tilbakeføres til skogsmark. (Se vedlegg 1 for forslag til
planprogrammet).
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Fig. 1. Nordlige delen av planområdet, sett i retning nord mot Gjersjøen

Planområdet ligger i en hensynsone (H560_1 bevaring av naturmiljø, herunder
grønnstruktur, friluftsliv, landskap og biologisk mangfold) og tangerer Gjersjøen som
er drikkevannskilden til Ås og Oppegård. Dessuten er det registrert automatisk fredet
kulturminner i området. Med bakgrunn i dette har rådmannen betenkeligheter til om
planområdet er egnet til deponiformål. I tillegg stilles det spørsmål om deponering
kontra gjenbruk av steinmasser fra Follobanen er den beste løsningen for avhending
av disse massene. Samtidig er Akershus fylkeskommunen i gang med en prosess
som skal munne ut i en regional plan for masseforvaltning som kan ha føringer for Ås
kommunes behandling av planforslaget.

Dermed har rådmannen tidligere innstilt at «Videre arbeid med planforslaget og
konsekvensutredningen sees i sammenheng med og eventuelt tilpasses Akershus
fylkeskommunes regional plan for masseforvaltning.» Rådmannens innstilling ble
vedtatt av et flertall i kommunestyret i møtet 1 2.02.201 4.

Behov for ny behandling av forslag til planprogrammet
I etterkant har Ås kommune mottatt klage fra tiltakshaveren som ber om en ny
behandling av planforslaget (vedlegg 2). Dette begrunnes med at vedtaket ikke tar
hensyn til Follobaneprosjektets behov for avhending av masser fra prosjektet. I
denne sammenhengen har kommunen også mottatt et brev fra Jernbaneverket
(vedlegg 3) som støtter tiltakshaverens klage, og ber Ås Kommune legge vekt på
deres ønske om å ha mulighet til å deponere overskuddsmasser fra Follobanen ved
Nøstvedt gård. I tillegg har juridisk avdeling hos fylkesmannen orientert muntlig at
kommunestyret burde har fattet et vedtak som enten fastsetter planprogrammet eller
avslår det – det vil si at utsettelsesvedtaket ikke er holdbart.
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I lys av ny informasjon mottatt av Ås kommune, samt et avklaringsmøte (avholdt
29.04.2014) mellom Jernbaneverket og Oppegård, Ski og Ås kommuner, legges
planforslaget dermed frem til ny politisk behandling.

Avhending av masser fra Follobaneprosjektet
I 2013 utlyste Jernbaneverket en tilbudskonkurranse om avhending av
overskuddsmassene fra Follobanen. Følgende selskaper og foreninger meldte seg
som interessenter for mottak av steinmasser:
• Franzefoss Pukkverk
• Åsland Pukkverk
• Moss Havn
• Swietelsky Rail Norway
• Eidos Eiendomsutvikling
• Oppegård Båtforening
• Siggerud Idrettslag
• Østlandske Miljødeponi

Flere av de nevnte interessentene ønsket å gjenbruke massene, f.eks. Moss Havn
kunne ta imot alle steinmassene fra Follobaneprosjektettil planlagt utbygging av en
ny bydel. I desember 2013 valgte Jernbaneverket likevel å avlyse konkurransen.
Nøstvedt deponiet (dvs. Østlandske Miljødeponi) var blant tilbudene som den gangen
ble avvist. Forklaringen på dette var at utlysningen ikke avstedkom egnede tilbud sett
i forhold til både omfanget av masser og budsjettmessige forutsetninger.
Avhendingsprosessen som var benyttet ga forøvrig ikke Follobaneprosjektet mulighet
til å inngå i prisforhandlinger med interessenter.

På denne bakgrunn har Follobaneprosjektet revidert sin strategi for avhending av
masser. Under avklaringsmøtet redegjorde Jernbaneverket for at de nå vil prioritere
at alle massene som ikke kan gjenbrukes skal deponeres på Åsland og eventuelt
Gjersrud-Stensrud området. Dette krever reguleringsendring, noe som ikke er politisk
behandlet i Oslo kommune ennå. I tilfelle dette alternativet ikke lar seg realisere, ser
Follobaneprosjektet etter andre deponiløsninger i nærheten til Åsland. Nøstvedt gård
er en av fire lokaliteter som vurderes per tiden. Nærheten til Åsland begrunnes med
at dette vil minimere transportrelaterte kostnader og klimagassutslipp. Imidlertid tar
ikke Jernbaneverket stilling til øvrige miljøkostnader knyttet til avhending av
massene, for eksempel ødeleggelse av naturmiljøet og vannressurser. Det tas heller
ikke i betraktning at avviste interessenter, som kunne ha gjenbrukt steinmassene, vil
måtte finne masser fra andre kilder som kan føre til negative miljøkonsekvenser.

Vurdering med begrunnelse:
Gjenbruk kontra deponering av steinmassene
Det er innhentet uttalelse fra prosjektlederen for Akershus fylkeskommunes arbeid
med regional plan for masseforvaltning (vedlegg 4). I uttalelsen står det at «Den
regionale planen komme til å bli retningsgivende og inneholde anbefalinger og
rådgivning/retningslinjer til saksbehandling i kommunene.» Det er ikke gitt at planen,
når den er ferdig, vil gi noe klart svar på best egnetområde for plassering av for
eksempel masser fra Follobanen. Derimot vil planen ha fokus på å optimalisere
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potensialet for mest mulig ombruk av masser, gitt det enorme behovet for råstoff til
bygg- og anleggsbransjen, spesielt i pressområdene rundt Oslo.

I følge Jernbaneverket (vedlegg 5) tilsier geologiske forhold, langs traseen for
Follobanen, at det meste av steinmassene som vil bli tatt ut er av en kvalitet som i
stor grad egner seg som byggeråstoff. Det er utført tester som viser at massene er
egnet som betongtilslag. For vei- og jernbanebygging kan massene bare i begrenset
grad benyttes.

Rådmannens vurdering er at etableringen av et permanent deponi for disse
steinmassene, med tilbakeføring til skog, ikke vil være i tråd med det forventede
fokuset på ombruk i den regionale planen for masseforvaltning.

Planområdets verdi som kulturlandskap og for friluftslivet
Planområdet ligger i en hensynsone markert H560_1 bevaring naturmiljø i
kommuneplanens arealdel. Store deler av planområdet er registrert som «Annet
verdifullt kulturlandskap». I tillegg ligger Tjuvedalen, i den nordligste delen av
planområdet i et område registrert som «Kulturlandskap med nasjonal verdi». Det er
nylig gjort funn av automatiske fredet steinalderlokaliteter innenfor planområdet (se
figur 2).

Rundt neset, som ligger delvis inn i den nordligste delen av planområdet, er det
anlagt en turvei ved Gjersjøen, mens i den sørlige delen av planområdet finnes den
lokale sykkelveiruten fra Hauketo til Tusenfryd. Disse turmulighetene har potensial
for å videreutvikles men vil bli ødelagt med etablering og drift av et massedeponi.

Ski kommune oppgir at arealet rundt Nøstvedt gård er et viktig og mye brukt
friluftsområde for deres innbyggere. Områdets kvalitet som friluftsområde er allerede
under press fra de eksisterende jorddeponiene, samt pukkverket som vil utvikles
videre. Etablering av steindeponi vil legge beslag på et enda større areal med en
ytterligere nedgradering av områdets verdi som kulturlandskap og friluftsareal. I
tillegg vil steindeponiet føre til en omfattende terrengendring med høyder på inntil 60
meter over bakkenivå og skråninger på 1 :2.
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Rådmannens vurdering er at planområdets verdi som kulturlandskap og for
friluftslivet bør bevares og heller videreutvikles enn at det tillates en omfattende
nedgradering, noe som vil være konsekvensen av planforslaget.

Konsekvenser for vannressurser
Planområdet ligger i nedslagsfeltet til Gjersjøen, som er drikkevannskilde for i
underkant av 40.000 innbyggere i Oppegård og Ås kommuner og det stilles derfor
spesielt strenge krav til vannkvaliteten. Innsjøen er allerede utsatt for en rekke
påvirkninger fra nedslagsfeltet: Utbygging av næringseiendommer/boliger, drift av
veinettet til E6 og E18 og en intensiv landbruksdrift. Store planlagte
utbyggingsprosjekter innen samferdsel (Follobanen, ny firefelts motorvei (E18) fra
Østfold til Vinterbro) vil kunne bidra til ytterligere påvirkninger på drikkevannskilden.

Fåleslora i vest er i dag sterkt påvirket av intensivt landbruk og drift av veinettet
(E18/Vinterbrokrysset). En ytterligere påvirkning av bekken vil kunne påregnes når
ny firefelts motorvei (E18) skal etableres fra Østfold til Vinterbro.

Dalsbekken i øst er i dag sterkt påvirket av kommunalt avløp og tette flater i Ski, samt
av intensiv landbruksdrift. Den planlagte byggingen av Follobanen og ny Ski stasjon

Fig. 2. Innenfor planområdet er det
funnet fem steinalderlokaliteter (markert
rødt) og to funnsteder (svart trekant).
Steinalderlokalitetene er automatisk
fredet (jfr. registreringsrapport av
Arkeologisk feltenhet, Akershus
fylkeskommune, 27.01.2014)
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vil kunne gi bekken en økt belastning. Dalsbekken munner uti Gjersjøen ved
Slorene, et naturvernområde (våtmarksområde) regulertetter plan- og bygningsloven
§ 12-7 nr. 6.

Et av hovedprinsippene i vannforvaltningsforskriften er at forringelse av
miljøtilstanden i en vannforekomst ikke skal skje. Det gjennomføres derfor
omfattende tiltak for å opprettholde og helst forbedre vannkvaliteten i de tre nevnte
vannforekomster. Dette gjelder både innen sektorene landbruk, kommunalt avløp,
spredt bebyggelse og tette flater.

PURA prosjektet har laget en uttalelse til forslag til planprogrammet (vedlegg 6). Her
påpekes det at avrenning fra det eksisterende deponiet på Nøstvedt gård var i
oktober 2012 forurensende for vannkvaliteten nedstrøms deponiet. Konsentrasjonen
av sigevannet fra eksisterende deponi er ikke kjent i perioden fra 2012 frem til i dag,
og det er derfor usikkert om graden av forurensning har avtatt. Et eventuelt nytt
deponi med masser fra tunnelboring av Follobanen vil uansett gi området en
ytterligere belastning. Sårbarheten til nærliggende vannforekomster medfører at
vannområdet PURA sterkt fraråder en fremtidig deponering av masser fra
tunnelboring av Follobanen i Nøstvedtmarka.

Rådmannens vurdering er dermed at det vil være uforsvarlig å tillate etablering av et
massedeponi, i umiddelbar nærhet til en svært viktig drikkevannskilde som allerede
er belastet fra før. Det er viktig at det ikke igangsettes tiltak som motvirker arbeidet
med å opprettholde og på sikt forbedre vannkvaliteten i området.

Alternative løsninger for avhending av masser fra Follobaneprosjektet
Det er behov for å gjenbruke de steinmassene som skal tas ut fra
Follobaneprosjektet. Ås kommune vil oppfordre Jernbaneverket til å ta kontakt med
kommuner i regionen og undersøke nærmere hvilke muligheter som finnes for
avhending av massene fra prosjektet. Ås kommune har for eksempel kjennskap til
alternative muligheter for mottak av masser både i Ås kommune og blant annet i
nabokommunene Ski og Hobøl.

Konklusjon:
Av hensyn til vannressursene på området, spesielt med tanke på Gjersjøen som
drikkevannskilde, samt planområdets verdi som kulturlandskap og for friluftslivet,
anbefaler rådmannen at planforslaget avslås. Rådmannen har forståelse for at
Follobanen er et samfunnsnyttig prosjekt. Å sikre vannressurser og
drikkevannsforsyninger er et betydelig samfunnsansvar og må veie tyngst i denne
saken.
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K-49/14
R-274 - Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/00091-22
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 25/14 03.04.2014
2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/14 05.06.2014
3 Kommunestyret 49/14 18.06.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
R-274 Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset, som vist på kart datert
13.02.2014, med reguleringsbestemmelser datert 26.02.2014, revidert 23.05.2014,
vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 05.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

_____

SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
R-274 Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset, som vist på kart datert
13.02.2014, med reguleringsbestemmelser datert 26.02.2014, revidert 23.05.2014,
vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Ås, 04.06.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
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Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø 1. gang: 13.06.2013
Offentlig ettersyn: 01.08.2013 – 15.09.2013
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2. gang: 03.04.2014
Offentlig ettersyn: 08.04.2014 – 23.05.2014
Hovedutvalg for teknikk og miljø 3. gang: 05.06.2014
Kommunestyret

Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
01 Utsnitt av kommuneplankart 1-10000.pdf,
02 Forslag reguleringskart.pdf,
03 Forslag reguleringsbestemmelser.pdf,
04 Forslag planbeskrivelse.pdf,
05 Illustrasjonsplan.pdf,
06 Trafikkanalyse.pdf,
07 ROS analyse.pdf,
08 C-tegning avkjørsel.pdf,
09 Tidligere behandling av saken 05062013
10 Tidligere behandling av saken 21032014

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Forhåndskommentarer
Høringsuttalelser
Sakens øvrige dokumenter

Vedtak i saken sendes til:
Adressater ifølge egen liste

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Tiltakshaver Møller Gruppen AS ønsker å utvikle eiendommen gnr 102 bnr 1 i Ås
kommune til forretning og næringsbebyggelse. Eiendommen er i kommuneplan for
Ås, vedtatt 06.04.2011, disponert til kombinert bebyggelse.

Planområdet ligger om lag to kilometer fra Ski stasjon, og grenser til Søndre Tverrvei
i syd-vest, Nordbyveien i nord, og Skitunet boligsameie i øst. Formålet er vurdert som
i tråd med ABC-prinsippet om rett virksomhet på rett sted.

Et planforslag er utarbeidet av Meinich Arkitekter AS, og er beskrevet i detalj i
vedlagte planbeskrivelse med vedlegg.

Planforslaget består i korte trekk av et område for forretninger/næringsbebyggelse,
og representerer tiltakshavers ønske om å etablere lokaler til plasskrevende
varehandel i området, i form av bilsalg med støttefunksjoner. Langs planområdets
østre grense foreslås et grøntområde regulert til park, som skal fungere som en
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buffer mot boligområdet i øst. Grønnstrukturen skal beplantes for også å kunne
fungere som viltpassasje.

Planforslaget omfatter også del av Nordbyveien i nord. Atkomst til området er lagt
nord i planområdet, der tiltakshaver foreslår rundkjøring i krysset
Solbergveien/Nordbyveien. Trafikkløsningene er utarbeidet i samråd med Statens
vegvesen.

Tidligere behandlinger av saken, med detaljert beskrivelse av planområdet, er lagt
ved som vedlegg 9 og 10.

Status i saken:
Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset (R-274) ble
førstegangsbehandlet 13.06.2013 og HTM fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Hovedutvalg for teknikk- og
miljø å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for et område øst for
Solbergkrysset, som vist på kart datert 30.05.2013, med følgende tilføyelser:

• Det skal vurderes å slå sammen de to nye rundkjøringene i Nordbyveien.
• Det vurderes gang- og sykkelvei i grøntbeltet langs Søndre Tverrvei.
• HTM påpeker at kollektivtilbudet i Nordbyveien er utmerket.

Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til
uttalelse.

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 01.08.2013 – 15.09.2013.

Under høringen ble det varslet innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og
det kom inn høringsuttalelse fra Statens vegvesen som har ført til endringer i
planforslaget.
Revidert planforslag som også omfatter del av Nordbyveien, og med endringer av
formålsbetegnelsen og parkeringsdekning, ble behandlet av hovedutvalg for teknikk-
og miljø 03.04.2014. Hovedutvalget fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø
å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for et område øst for
Solbergkrysset, som vist på kart datert 20.03.2014, med reguleringsbestemmelser
datert 13.02.2014.

Planforslaget sendes dessuten aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til
uttalelse.
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Oppsummering av høringsuttalelser fra offentlig ettersyn med kommentarer:
Revidert planforslag for reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset ble lagt
ut til offentlig ettersyn i perioden 08.04.2014 – 23.05.2014. Kommunen har mottatt 8
høringsuttalelser.
1. Statens vegvesen
Statens vegvesen viser til tidligere uttalelser i saken og møter med Ås kommune og
tiltakshaver. Vegvesenet vurderer at tidligere innspill til valg av løsninger i
planarbeidet er ivaretatt, men registrerer at endringene ikke er tatt inn som
rekkefølgekrav til planens bestemmelser. De påpeker viktigheten av at de planlagte
tiltakene for gående, syklende og kollektivtransport er etablert før det tillates
utbygging innenfor planområdet. For å sikre gjennomføring av tiltakene til rett tid, er
det avgjørende at det stilles rekkefølgekrav.

Vegvesenet viser til punkt 6 i de foreslåtte reguleringsbestemmelsene, der det
fremgår at byggeplan for avkjørsel skal være godkjent av Ås kommune og Statens
vegvesen før det gis tillatelse til tiltak, men at det ikke fremgår av bestemmelsen når
avkjørselen eller andre tiltak i tilknytning til fylkesvegen skal bygges. For å sikre at
tiltaket gjennomføres foreslår vegvesenet følgende formulering:

Alle tiltak som berører fv. 35 skal opparbeides etter byggeplan godkjent av Statens
vegvesen. Ny rundkjøring i Nordbyveien og tiltak for gående, syklende og kollektiv
skal være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor
planområdet.

Vegvesenet kan eventuelt akseptere at gjennomføringen knyttes til godkjent
byggeplan og gjennomføringsavtale før det gis igangsettingstillatelse til bygging
innenfor planområdet.

Videre skriver vegvesenet at punkt 6 i reguleringsbestemmelsene som angir
frisiktsoner ikke er tilfredsstillende. Reguleringsbestemmelsen må korrigeres slik at
den er i samsvar med vegnormalens krav til frisikt, som er0,5 meter over
primærveiens kjørebanenivå.

Vegvesenet påpeker at de vurderer dagens løsning med tradisjonell gang- og
sykkelvei langs strekningen som en tilfredsstillende løsning. De påpeker at
ombygging av gang- og sykkelvei innenfor planområdet ikke er en del av deres
pågående prosjekt langs Nordbyveien, og at en ombygging av eksisterende gang- og
sykkelvei må iverksettes og bekostes av kommunen eller tiltakshaver.

Rådmannens kommentar til uttalelsen:
Forhold som berører rekkefølgekrav og krav til frisikt ertatt til etterretning.

2. Landbrukskontoret i Follo
Landbrukskontoret vurderer det som positivt at de vesentligste punktene de tidligere
har påpekt som berører viltforvaltning er ivaretatt i det reviderte planforslaget. De
ønsker likevel å påpeke enkelte punkter.

Viltforvaltningen foreslår at formålet «park» utgår, slik at det er bedre
overensstemmelse i bestemmelser og kart, og at det ikke gis en forventning om at
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området skal ha en parkmessig utforming, all den tid de mener formålet bør være at
grøntområdet skal fungere som viltkorridor.

De foreslår derfor at formålsbetegnelsen for grønnstrukturen endres fra
«Grønnstruktur, park» til «Grønnstruktur, viltkorridor», og at punkt 4 og 5 i
reguleringsbestemmelsene slås sammen med følgende formulering:

Grønnstruktur skal utformes og beplantes slik at arealene vil fremstå som attraktive
områder. Grønnstrukturområdenes utforming skal tilpasses veier og nabotomters
tilliggende terreng, og skal opparbeides synkront med utvikling av byggeområdet.

Arealet skal ha en hensiktsmessig utforming med tanke på at arealet skal fungere
som viltpassasje. Det skal være et mål å kunne føre/lede viltet gjennom området på
en så sikker og god måte som mulig. Vegetasjon skal være relativt tett, beplantet
med rogn, osp og selje som er foretrukket elgbeite, i tillegg til bartrær. Det skal ikke
settes opp gjerder som kan være til hinder for trekkrute.

Videre påpeker viltforvaltningen det er uheldig at viltkorridorens bredde nord i
planområdet er redusert, og mener dette kan slå negativt ut med tanke på
trafikksikkerhet. De mener bredden bør utformes slik det opprinnelige planforslaget
foreslo.

Rådmannens kommentar til uttalelsen
Rådmannen registrerer at Landbrukskontoret mener de vesentligste punktene som
berører viltforvaltning er ivaretatt i det reviderte planforslaget, og er enig i at
formålsbetegnelsen «Grønnstruktur, viltkorridor» vil være mer hensiktsmessig.

Området øst for den nordre delen av planområdet er i dag regulert til spesialområde
bevaring og park. En eventuell utvidelse av formålsbetegnelsen «Grønnstruktur,
viltkorridor» kan vurderes i planarbeid som berører området øst for
planavgrensningen for reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset.

Forhold som berører endringer av reguleringsbestemmelsene er tatt til etterretning.

3. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen bemerker at det reviderte planforslaget ivaretar deres merknader
knyttet til innsigelsen varslet ved forrige høringsperiode. Fylkesmannen forutsetter
dog at det tas inn i reguleringsbestemmelsene krav til grunnundersøkelser før
utbygging av området iverksettes, og viser til retningslinjer utarbeidet av Norges
vassdrags- og energidirektorat.

Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader.

Rådmannens kommentar til uttalelsen
Forhold som berører krav til grunnundersøkelser er tatttil etterretning.

4. Akershus fylkeskommune
Fylkeskommunen vurderer den utvidete planavgrensningen som uproblematisk med
tanke på automatisk fredede kulturminner i planområdet, og skriver det ikke er aktuelt
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å gjennomføre ytterligere registreringer. De ber om at de som skal utføre arbeidet i
marka gjøres særlig oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området.
Dersom det støtes på et fornminne, skal arbeidet straks stanses, i den utstrekning
det berører fornminnet eller dens sikringssone på 5 meter, og fylkeskommunen skal
varsles i henhold til kulturminneloven § 8.

Fylkeskommunen støtter de endringer som er gjort i det reviderte planforslaget og
har ingen ytterligere merknader.

Rådmannens kommentar til uttalelsen
Forhold som berører automatisk fredede kulturminner i planområdet er tatt til
etterretning.

5. FAU Solberg skole
Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Solberg skole er av den oppfatning at det reviderte
planforslaget ikke i vesentlig grad skiller seg fra punktene de tidligere har redegjort
for. De mener tiltakene som er foreslått for syklister og gående ikke er
tilfredsstillende, og tenker da spesielt på barn som har Nordbyveien som skolevei.

Foreldreutvalget mener forslaget i for stor grad lener seg på Statens vegvesens
ambisjon om å redusere trafikkmengden i Nordbyveien, gjennom å tilrettelegge for at
gjennomfartstrafikk ledes til Søndre Tverrvei. De understreker at dette i seg selv er et
fornuftig ønske, men tror det er krevende å snu trafikkvaner, og påpeker at beboerne
i området ikke vil ha andre muligheter enn å benytte seg av Nordbyveien. Videre
påpeker utvalget at etablering av næringsvirksomhet i tillegg til en økning av
boligmassen i området også vil bidra til økt trafikk.

Utvalget understreker derfor at de står ved sine tidligere fremsatte protester for
forhold som gjelder tiltak som sikrer at barn kan krysse Nordbyveien, samt ny
innkjøring som etableres i tilknytning til næringseiendommen. De mener det ikke er
gjort vesentlige endringer i det reviderte planforslaget som berører disse punktene.

Foreldreutvalget gjentar at dersom planforslaget gjennomføres slik det foreligger,
uten at det gjennomføres andre tiltak for å trygge skoleveien, vil skoleveien for barna
i området oppleves så utrygg at det må innføres skoletransport fra første til og med
syvende klasse. Dette vil omfatte et betydelig antall barn, og dermed medføre en høy
kostnad for Ås kommune. De understreker at dette ikke er en god løsning. Som
avbøtende tiltak foreslår utvalget at det enten etableres over- eller undergang for
gang- og sykkelvei i krysset Nordbyveien/Solbergveien, eller at det benyttes
lysregulering og fysisk fartsdempende tiltak for fotgjengerovergang. Foreldreutvalget
oppfordrer de folkevalgte til å prioritere trygg skolevei for barna i området.

6. Therese Talmo-Rønn, Solbergveien 17
Talmo-Rønn viser til tidligere uttalelser i saken, og understreker at hun også har
innvendinger til det reviderte planforslaget.

Innvendingene gjelder i særlig grad to punkter: Faren for økt trafikk på Solbergveien,
og at trafikksikkerheten fortsatt ikke er godt nok ivaretatt for skolebarna i området.
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Som beboer i Solbergveien er Talmo-Rønn bekymret for hva en rundkjøring som
knytter seg til Solbergveien vil gjøre med trafikken på veien. Hun viser til egne
observasjoner som tilsier at det er mer trafikk på veien enn det vedlagt trafikkanalyse
redegjør for, og at veien ikke er dimensjonert for mye trafikk. Det hender også at
tungtrafikk forviller seg inn på veien. Talmo-Rønn er bekymret for at biler som
kommer fra Solbergkrysset lettere vil velge å svinge inn på Solbergveien dersom det
blir anlagt rundkjøring her.

Som avbøtende tiltak ber Talmo-Rønn om at det settes opp skilt med gjennomkjøring
forbudt for å trygge veibiten for myke trafikanter og minske belastningen for de som
bor inntil veien.

Når det gjelder den øvrige trafikksikkerheten langs Nordbyveien mener Talmo-Rønn
denne ikke er ivaretatt i det reviderte planforslaget. Hun opplyser om at skoleveien i
dag oppfattes som utrygg av foreldrene i området, og at svært mange velger å kjøre
barna sine til skolen. Hun minner om at kommunen har plikt til å sikre barn en trygg
og god skolevei, og viser til kapittel 8 i forskrift om opplæringslova.

Særlig poenget om at barna i området med det reviderte planforslaget er nødt til å
forholde seg til to rundkjøringer på skoleveien fremheves som vesentlig. Hun savner
en vurdering av hvordan barn og unge forstår og tolker trafikkbildet, og hvordan de vil
forholde seg til biler i en rundkjøring i forbindelse med kryssing av vei.

Hun påpeker videre at fotoboksen som er plassert ved fotgjengerovergangen som
benyttes mest over Nordbyveien i dag er den 21. mest innbringende av de rundt 370
fotoboksene i landet, og at trafikken til og fra næringseiendommen vil være tettest på
tidspunktet hvor barn skal gå til og fra skolen.

Som avbøtende tiltak foreslår Talmo-Rønn at det anlegges undergang ved planlagt
rundkjøring, eller at det etableres lysregulering i krysset for å sikre en trygg skolevei.

Rådmannens kommentar til høringsuttalelser fra Talmo-Rønn og FAU Solberg skole
Rådmannen registrerer at beboere i området og FAU ved Solberg skole utrykker
bekymring for trafikksikkerheten for barn og unge langs Nordbyveien, og
opprettholder sine protester.

Rådmannen ser likevel fortsatt ingen grunn til å betvile de vurderingene som er gjort
av Statens vegvesen under utarbeidelse av reguleringsforslaget, og at ivaretakelse
av trafikksikkerhet i området er en selvfølgelig del av deres vurderinger av foreslåtte
trafikkløsninger. Disse vurderingene omfatter også forhold som gjelder barn og unge.
Rådmannen legger til grunn at trafikkløsningene reguleringsforslaget legger opp til
vurderes som forsvarlige og tilfredsstillende. Etablering av over- eller underganger i
krysset vil være teknisk utfordrende, og ikke minst svært arealkrevende i fallende
terreng. Verken vegvesenet eller rådmannen vil anbefale en slik løsning.

Forslag om skiltvedtak for å hindre gjennomkjøring ved Solbergveien tas til
orientering. Rådmannen må dog påpeke at for tiltak som gjelder skilting må
kommunen søke tillatelse fra Follo politikammer, og er et tiltak som typisk ikke
berøres i behandling av reguleringsforslag, men skal behandles som egen sak.
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Rådmannen imøteser gjerne en søknad til kommunen om å skilte for gjennomkjøring
forbudt i Solbergveien.

7. Skitunet boligsameie
Skitunet boligsameie viser til tidligere uttalelser i saken, og påpeker at tegninger de
ble presentert i en tidlig fase av reguleringsarbeidet i ettertid er endret, og det er
særlig de foreslåtte bygningshøydene de reagerer på.

De første skisser Sameiet ble presentert viste en maksimal bygningshøyde på kote
C+147, som er ca. samme nivå som sameiets grunnivå. I senere tid er bygget hevet
til C+151,5, som omtrent tilsvarer begynnelsen av boligsameiets andre etasje i de
blokkene i anlegget som henvender seg mot vest.

Sameiet mener dette er en vesentlig forskjell, og mener det vil virke svært sjenerende
og verdiforringende for de berørte leilighetene.

Sameiet foreslår at bygget senkes til det de opprinnelig ble forespeilet, eller at
anlegget senkes tilsvarende avstand under bakken.

Rådmannens kommentar til uttalelsen
Det er utarbeidet lengde og tverrsnitt som viser den foreslåtte bebyggelsen i
sammenheng med den etablerte bebyggelsen ved Skitunet i vedlagt planbeskrivelse,
side 29. Det er også utarbeidet soldiagrammer i planbeskrivelsens side 38-42.

Byggegrensen for anlegget er lagt et sted mellom 40 og 50 meter fra den etablerte
boligbebyggelsen ved Skitunet, og det vedlagte illustrasjonsprosjektet foreslår å
trappe bebyggelsen ned mot øst. Kotehøyden varierer mellom kote C+143,5 og kote
C+149 i de mest østliggende byggene. Bebyggelsen på kote C+151,5 er i
illustrasjonsprosjektet lagt i en avstand på omtrent 100 meter fra det etablerte
boligområdet, mot vest i planområdet.

Rådmannen mener derfor det er urimelig å legge til grunn at en høydeforskjell på 4
meter vil utgjøre en betydelig verdiforringelse med tanke på solforhold på nabotomta.

Soldiagrammene redegjør for en viss påvirkning, men rådmannen betrakter likevel
ikke de foreslåtte bygningshøydene som urimelig høye, gitt at omdisponering av
jordbruksarealer også fordrer høy utnyttelse.

8. Thorvald Sverdrup
Sverdrup påpeker at planforslaget ikke tar hensyn til at området vil bli skolevei for
svært mange barn etter utbygging av boligområdet øst for planområdet, og ser helst
at det reguleres en gjennomgående gangvei gjennom den foreslåtte grønnstrukturen,
som bør kunne brøytes for snø vinterstid.

Alternativt foreslår Sverdrup at det anlegges fortau langs den sydgående
atkomstveien øst i byggeområdet. Han mener mangel på en slik gangvei vil kunne
stimulere til unødvendig biltransport av skolebarn til Solberg skole.
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Rådmannens kommentar til uttalelsen
Etablering av turvei i grønnstrukturen vil være i strid med formålet for grønnstrukturen
som fungerende viltkorridor i området.

Forslag om fortau langs atkomstveier inne på området bør vurderes i
byggesaksbehandlingen, ettersom detaljert utforming av atkomstveier inne på
byggeområdet ikke er redegjort for i planforslaget til behandling.

Øvrige
Solberg skole og Øvre Nordby vel har ikke uttalt seg til det reviderte planforslaget.
Tidligere uttalelser fra partene er redegjort for i behandling datert 21.03.2014,
vedlegg 10.

Vurdering:
Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset representerer et forslag om å
etablere næringsvirksomhet ved Solbergkrysset som i så stor grad som mulig
forsøker å vise aktsomhet ovenfor øvrig boligbebyggelse, blant annet gjennom å
etablere grøntstruktur på den del av eiendommen som grenser mot boligbebyggelsen
i øst.

Atkomstløsninger har vært et sentralt tema i planarbeidet, og flere alternative
løsninger har vært vurdert. Statens vegvesen har vært en aktiv part i å sørge for
forsvarlige løsninger, og er tydelige i sin konklusjon om at etablering av rundkjøring
ved Solbergveien er den løsningen som i størst grad ivaretar alle forhold som berører
trafikksikkerhet og fremkommelighet i området som helhet. Videre er de tydelige i sin
konklusjon om at løsningen som er valgt støtter den overordnede hensikten med
reguleringsplan for del av Nordbyveien, vedtatt 25.11.2009, som har som formål å
endre Nordbyveiens karakter til miljøgate.
Ny høringsrunde har likevel avdekket behovet for endringer i
reguleringsbestemmelsene som berører frisikt ved atkomst, grunnundersøkelser,
rekkefølgekrav og viltkorridor langs planområdets østre avgrensning som ikke
tidligere har vært luftet. Rådmannen anser det som vesentlig at disse endringene
innarbeides i bestemmelsene, og foreslår konkrete formuleringer i reviderte
reguleringsbestemmelser, vedlegg 3.

Statens vegvesen har med sin høringsuttalelse påpekt behov for å stille
rekkefølgekrav for tiltak som berører fylkesvegen. Rådmannen anbefaler at
vegvesenets sekundære innstilling imøtekommes, og at det stilles krav om en
utarbeidet gjennomføringsavtale før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor
planområdet. En slik formulering åpner for at flere parter kan bidra til å imøtekomme
kravene i avtalen, deriblant kommunen. Vegvesenet har varslet at de ikke vil kunne
bidra med midler til opparbeidelse av de nødvendige tiltakene for gående, syklister
og kollektivreisende som følger av behovet for å opparbeide ny atkomst til området.

Rådmannen foreslår videre at bestemmelser som omhandler byggehøyder for tiltaket
formuleres slik de var for bestemmelsene som var på høring i perioden 01.08.2013 –
15.09.2013. Disse bestemmelsene angir konkrete kotehøyder for bygningskroppene
reguleringsplanen legger til rette for. Reguleringsbestemmelser som angir konkrete
kotehøyder er til nå ikke utbredt praksis i Ås kommune, men er å betrakte som en
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fordel i større byggesaker av tilsvarende karakter som bebyggelsen foreslått ved
Solbergkrysset. Bestemmelsene er gjennomgått med kommunens bygningssjef som
anbefaler å benytte slike presise høydebestemmelser for anlegget.

Uttalelser fra berørte naboer og foreldreutvalget fra Solberg skole utrykker
bekymringer med tanke på trafikksikkerhet langs Nordbyveien. Rådmannen ser
fortsatt ingen grunn til å trekke de vurderinger som er gjort av vegvesenet med tanke
på trafikksikkerhet i tvil, men vil understreke at de løsninger som er valgt er å
betrakte som et minimum av hva kommunen bør forvente av løsninger for gående,
syklende og kollektivreisende langs fylkesvegen. Alternative løsninger har vært
vurdert i reguleringsprosessen, deriblant gang- og sykkelveg langs planområdets
sydvestre avgrensning. Disse løsningene med krav til sikkerhet har ikke vært
forenlige med reguleringsplanens foreslåtte formål.

Planforslaget har vært gjennom en omfattende behandling i kommunen, som har
inkludert to høringsrunder og mekling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I tillegg
har vegvesenet vært svært delaktige i å utarbeide forsvarlige trafikkløsninger, og har
satt som krav at detaljplaner for tiltak som etableres i tilknytning til fylkesveien
godkjennes av vegvesenet før disse iverksettes.

Forslag til endrede reguleringsbestemmelser:
De foreslåtte endringene i reguleringsbestemmelsene er redegjort for i detalj
nedenfor.

Punkt 3 i reguleringsbestemmelsene som omhandler utnyttelse og høyder revideres
så det samsvarer med formuleringen i det opprinnelige forslaget.

§ 3. Utnyttelse, høyder
Området kan bebygges med ovennevnte formål og tilhørende anlegg.
Maksimalt tillatt bebygget areal: % BYA = 60 %.

Bebyggelsen skal forholde seg til tomtas fallende terreng mot vest slik at det
etableres et øvre og nedre atkomstnivå på terreng. Gesimshøyde skal ikke overstige
kote + 150.0. Det kan tillates en gesimshøyde inntil kote + 151.5 for den nordre delen
av bebyggelsen forutsatt at bygningsvolumet trappes ned mot øst.

Bebyggelsen skal ha oppdelte volumer. Nødvendige tekniske oppbygg som
overskrider tillatt gesimshøyde skal utformes som en integrert del av bygget.

Punkt 4 og 5 i reguleringsbestemmelsene slås sammen til punkt 4, med følgende
formulering:

§ 4. Grønnstruktur, viltkorridor
Grønnstruktur skal utformes og beplantes slik at arealene vil fremstå som attraktive
områder. Arealets utforming skal tilpasses veier og nabotomters tilliggende terreng,
og skal opparbeides samtidig med utvikling av byggeområdet.
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Arealet skal ha en hensiktsmessig utforming med tanke på at arealet skal fungere
som viltpassasje. Det skal være et mål å kunne føre/lede viltet gjennom området på
en så sikker og god måte som mulig. Vegetasjon skal være relativt tett, beplantet
med rogn, osp og selje som er foretrukket elgbeite, i tillegg til bartrær. Det skal ikke
settes opp gjerder som kan være til hinder for trekkrute.
Som følge av sammenslåingen, vil punkt 6 skrives om til punkt 5.

Reguleringsbestemmelsen som omhandler vei i planområdetpresiserer at det må
utarbeides en gjennomføringsavtale mellom tiltakshaver, kommunen og eventuelt
andre relevante parter i området.

§ 5. Vei
Frisiktsoner skal ha fri sikt i en høyde av 0,5 m over planum. Frisiktsonene skal
opparbeides samtidig med veianlegget.

Tiltak som berører fv. 35 skal opparbeides etter byggeplan godkjent av Statens
vegvesen og Ås kommune. Det skal foreligge godkjent byggeplan og
gjennomføringsavtale for ny rundkjøring i Nordbyveien, og tiltak for gående, syklende
og kollektiv før det gis igangsettingstillatelse til bygging innenfor planområdet.

Med sammenslåing av punkt 4 og 5 følger også at punkt 7 og 8, som berører
fareområde og kulturminner, skrives om til punkt 6 og 7.

Det innføres ett nytt punkt som berører grunnundersøkelser i byggeområdet.

§ 8. Geotekniske vurderinger
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet må det foreligge
detaljerte grunnundersøkelser. Dette skal gi grunnlag for detaljprosjektering, slik at
nødvendig sikring av uteområder, byggegrop, grunn og fundamentering for bygging i
området ivaretas.

Reguleringsbestemmelsene revidert 23.05.2014 følger saken, vedlegg 3.

Konklusjon:
Rådmannen vurderer det reviderte planforslaget som godt utarbeidet. Rådmannen
anser de foreslåtte endringene i reguleringsbestemmelsene som vesentlige tillegg.

Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsplan for et område øst for
Solbergkrysset vedtas, med vedlagte reviderte reguleringsbestemmelser, datert
26.02.2013 og revidert 23.05.2014.

Kan vedtaket påklages?
Ja.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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K-50/14
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - saksframlegg
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 13/05254-3
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for helse og sosial 18/14 04.06.2014
2 Kommunestyret 50/14 18.06.2014

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 04.06.2014:
1. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas.
2. Det foretas revisjon av planen annen hvert år.

_____

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 04.06.2014:
Tommy Skar (A) foreslo følgende tilleggspunkt:
• Det foretas revisjon av planen annen hvert år.

Votering:
Rådmannens innstilling med A´s tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt

_____

SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas.

Ås, 26.05.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial
Kommunestyret
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Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
1. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 2016
2. Utdypende veileder i arbeidet med «vold i nære relasjoner» 2014 – 2016

Vedtak i saken sendes til:
Barnevernsleder
Nav-leder
Politiet i Follo
Krise- og incestsenteret i Follo
Forebyggende helse
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Vold i nære relasjoner handler om vold der overgriper og offer er knyttet til hverandre
ved nære familiebånd eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen.
Vold og omsorgssvikt i nære relasjoner er i dag så omfattende at WHO definerer
dette som et folkehelseproblem.

Intensjonen med handlingsplanen er å forebygge vold i nære relasjoner, samt å sikre
at barn og unge i Ås kommune som blir utsatt for vold, blir oppdaget så tidlig som
mulig og får hjelp fra et samordnet tjenesteapparat. Voldsutsatte skal få riktig hjelp til
rett tid.

Det er et mål at planen skal bidra til å høyne kunnskapen om vold i nære relasjoner
hos de som arbeider med barn og unge i Ås kommune. Planen skal gjøre det lettere
for ansatte og innbyggere i kommunen oversikt over instanser som skal kontaktes,
ansvarsfordeling og rutiner i den enkelt offentlige instans.

Fakta i saken:
For Ås kommune har det vært en økning fra 14 anmeldte familievoldssaker i 2008 til
31 i 2013. Dette er en markant økning.

Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av
befolkningen. Dette følger blant annet av lovverket jf. utdypende veileder.

Vurdering:
Når det gjelder informasjonsformidling så bør dette være et generelt kommunalt
ansvar. Kompetanseheving av ansatte bør pålegges den enkelte etat - rutiner og
sjekklister legges den enkelte enhet. I de fleste av disse oppgavene vil
arbeidsgruppen være en viktig ressurs.

Hvis handlingsplanen skal kunne møte de stadig nye utfordringene knyttet til vold i
nære relasjoner, bør det foretas en revisjon av planen 2. hvert år.

Ås kommune har ikke hatt en helhetlig tilnærming til dette arbeidsområdet. Av den
grunn fant Barneverntjenesten det nødvendig å starte dette arbeidet for
aldersgruppen 0 – 23 år for å kunne gi dem et bedre tilbud. På sikt bør planen
videreutvikles til å omfatte alle aldergrupper i kommunen.

Kan vedtaket påklages?
Nei.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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K-51/14
Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet
2014 - 2030
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Ungdomsrådet 4/14 03.06.2014
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/14 04.06.2014
3 Administrasjonsutvalget 11/14 11.06.2014
4 Formannskapet 38/14 11.06.2014
5 Kommunestyret 51/14 18.06.2014

Innstilling fra formannskapet 11.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

UTVALGENES INNSTILLINGER

Innstilling fra administrasjonsutvalget 11.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 04.06.2014:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet tas til

orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole

samtidig som andre tomter vurderes.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten og

hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
Prioritering av utbygging fremmes innen budsjettmøte i november 2014.

5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne
gjennomføre og følge opp, sikre framdrift og gjennomføre utbygginger,
ombygginger og rehabilitering av skoler og barnehager. Stillingen finansieres over
byggeprosjektene.

6. Det innhentes erfaringer med OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid) fra
andre kommuner, og det vurderes hvor vidt dette kan være en god løsning for Ås
kommune i forbindelse med punkt 4.

_____
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UTVALGENES BEHANDLINGER

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 04.06.2014:
Laila P. Nordsveen(A) fremmet følgende forslag til innstilling:

1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet
tas til orientering.

2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård skole
samtidig som andre tomter vurderes.

3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
Det må igangsettes planer for nye Togrenda barnehage og ny barnehage på
Åsgård og Brønnerud.

4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten
og hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
Prioritering av utbygging fremmes innen budsjettmøte i november 2014.

5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne
gjennomføre og følge opp utbygginger, ombygginger og rehabilitering av
skoler og barnehager. Stillingen finansieres over byggeprosjektene.

Odd Vangen(Sp) fremmet følgende tillegg til punkt 5 i rådmannens innstilling:
• Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne

gjennomføre og følge opp, sikre framdrift og gjennomføre utbygginger,
ombygginger og rehabilitering av skoler og barnehager. Stillingen finansieres
over byggeprosjektene.

Sverre Teigen (H) fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling:
• Det innhentes erfaringer med OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid) fra

andre kommuner, og det vurderes hvor vidt dette kan være en god løsning for
Ås kommune i forbindelse med punkt 4.

Votering:
• Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
• A´s forslag punkt 2 ble vedtatt 8-1(SV) ved alternativ votering mot rådmannens

innstilling.
• Rådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
• A´s forslag punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
• Sp´s forslag ble enstemmig vedtatt.
• H´s forslag ble vedtatt 5-4 (3 A, 1 SV).

_____

Ungdomsrådets behandling 03.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

_____
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SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet

tas til orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård

skole.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten

og hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne

gjennomføre og følge opp utbygginger, ombygginger og rehabilitering av
skoler og barnehager.Stillingen finansieres over byggeprosjektene.

Ås, 24.5.2014

Trine Christensen Ellen Benestad
Rådmann Etatssjef oppvekst og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Vedtak i saken sendes til:
Rådmann
Oppvekst og kultursjef
Teknisk sjef
Eiendomssjef

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Ås kommune må fram til 2030 opprette ca 700 nye barnehageplasser. Ca 160 av
disse må stå ferdig før 2017 og nye 160 plasser bør stå ferdig til 2019.
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I tillegg til utbygging av barnehageplasser, må det opprettes nye skoleplasser.
Barneskolene i sentrum er fulle allerede fra 201 6 i følge prognosene. Da har både
Rustad og Åsgård skoler sprengt kapasitet. Som prognosene viser, holder det ikke
med utbygging av Rustad skole til 3 parallell skole. Åsgård må samtidig bygges ut til
4 parallell skole for å dekke behovet.

I Ås nord er det vedtatt å bygge ut Solberg skole. Fram til den står ferdig, vil det bli
trangt. Imidlertid bør også Sjøskogen skole bygges ut. Skolen har areal nok, men
ikke nok klasserom da 3. byggetrinn ikke ble gjennomført.
Ungdomsskolen har noe ledig kapasitet fram til 2022. Ved å gjøre mindre
bygningsmessige endringer og ta i bruk folkebiblioteket, er det mulig at deres ledige
kapasitet kan utnyttes inntil de selv må ta lokalene i bruk rundt 2022.

For å klare å gjennomføre ovennevnte, må det opprettes en stilling i oppvekst og
kulturetaten for å følge opp sakene fra brukersiden. Stillingen bør finansieres av
prosjektene.

Fakta i saken:
Det er nå utarbeidet nye befolkningsprognoser for perioden 2014 – 2030. Jo lenger ut i
perioden man kommer, jo mer usikre er prognosene. De er allikevel det beste redskapet
kommunen har for å forutsi befolkningsutviklingen i Ås de nærmeste 15 årene.

Barnehager:

Antall barn 1 – 5 år i Ås sentrum fordelt på skolekrets

ÅR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Brønnerud
1-5 år

95 91 92 97 94 98 107 111 124 136 147 157 167

Åsgård
1-5 år

289 310 322 388 434 453 466 479 507 527 548 571 595

Rustad
1-5 år

267 259 268 258 260 263 267 269 274 279 283 288 291

Kroer
1-5 år

95 96 100 92 95 95 98 97 93 99 100 101 101

Antall barn
1-5 år

746 756 782 835 884 908 937 959 1002 1041 1079 1117 1154

95 % av
antall barn

709 718 743 793 840 863 890 911 952 989 1025 1061 1096

Bhg.
kapasitet

730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730

Behov for
plasser ved
95%
kapasitet

+21 +12 -13 -63 -109 -134 -161 -178 - 218 - 269 - 294 -331 -366

Underskudd
på bhg.
plasser ved
100%
dekning

-16 -26 -52 -105 -154 -178 -207 -229 -272 -311 -349 -387 -424
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Vedrørende barnehagekapasiteten i Ås sentrum:
Søråsteigen, avdeling Mjølner på Brønnerud skole med 25 plasser, er ikke tatt med i
beregningen da dette er en midlertidig barnehage. Små satelittbarnehager er dyre å drifte.

Åkebakke barnehage skal flytte til nytt bygg 2015. Det er nok leke- og oppholdsarealer til å
utvide med inntil 24 plasser for barn over 3 år. Barnehagen må søke Ås kommune om økt
kommunalt tilskudd til ordinær drift. For barn over 3 år utgjør det pr. d.d.ca. kr. 90 000 pr.
barn pr år, til sammen ca. kr.2 160 000 for et budsjett år.
Private barnehager i Ås kommune har mellom 40-50 barn fra andre kommuner. Tilsvarende
er det ca. 20 barn fra Ås kommune som går i barnehager i andre kommuner.

Ås kommune har en avtale om 10 plasser for barn fra Bjørnebekk asylmottak. Disse
plassene dekkes av staten.

Antall barn 1 – 5 år i Ås nord fordelt på skolekrets

ÅR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Solberg
1-5 år

150 149 145 136 133 141 147 159 184 212 237 261 284

Nordby
1-5 år

214 211 209 207 210 211 216 220 226 233 239 244 249

Sjøskogen
1-5 år

164 167 165 166 166 177 186 186 188 191 194 196 199

Antall barn
1-5 år

528 527 519 509 509 529 549 565 598 636 670 701 732

95 % av
antall barn

501 501 493 484 484 503 522 537 568 604 637 666 695

Bhg.
kapasitet

434 448 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494

Behov for
Plasser ved
95%
kapasitet

-67 -52 -3 +6 +6 -13 -32 -47 -78 -104 -147 -176 -205

Underskudd
på bhg.
plasser ved
100%
dekning

-94 -79 -25 -15 -15 -35 -25 -71 -104 -142 -176 -207 -238

Vedrørende barnehagekapasiteten i Ås Nord:
Togrenda avdeling gule huset på Nordby med 20/10 plasser er ikke tatt med i beregningen
da dette er en midlertidig barnehage .
Solbergtunet er lagt inn med 62 flere plasser fra 2015 (tilsammen 160 plasser)
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Skoler

Befolkningsprognose 6 - 12 år i Ås sentrum fordelt på skolekrets
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Rustad 381 397 396 407 400 415 400 400 402 406 415 422 428

Åsgård 307 337 366 416 466 500 530 569 602 661 697 733 768

Brønnerud 111 112 108 95 102 111 110 113 121 132 146 158 170

Kroer 106 111 113 122 118 120 119 126 124 127 127 127 128

TOTALT 905 957 983 1040 1086 1146 1159 1208 1249 1326 1385 1440 1494

Skolekapasitet for barneskolene i Ås sentrum
Maks kapasitet
i dag

Realistisk
kapasitet

Kapasitet
kan bli

Realistisk
kapasitet
kan bli

For å øke kapasiteten

Rustad 2 paralleller x 7
Maks kapasitet
392 elever

352 elever 3 paralleller x
7
588 elever

530
elever

Bygge ny flerbrukshall med
klasserom på toppen. Rive
aktivitetsbygget og eldste bygget

Åsgård 2 paralleller x7
Maks kapasitet
392 elever

352 elever 4 parallell x 7
784 elever

705
elever

Sette i gang mulighetsstudie
1.Bygge om /bygge nytt. Erstatte
arealene i paviljong 2 og 3 og øke
kapasiteten til 4 parallell. Kan frigjøre
rødskolen til andre ting.
2. Kan man bruke en gymsal på Ås
videregående for 5., 6. og 7. trinn????
(4 parallell utgjør 26 timer per uke)
3. Kan rødskolen gi ytterligere
kapasitet? Kulturskolen bruker i dag
1. etasje

Brønnerud 1 parallell x7
196 elever

176
elever

176 elever Ut fra prognoser – ikke nødvendig med
utbygging

Kroer 1 parallell x7
Ca 160 elever
grunnet
varierende
klasseroms-
størrelse

150
elever

150 elever Ut fra prognoser – ikke nødvendig med
utbygging

Total
kapasitet

1140 1030 1728 1555

Maks kapasitet forutsetter 28 elever i hver klasse på barnetrinnet og 30 elever i hver klasse på
ungdomstrinnet. Da antall elever sjelden er lik på hvert trinn, er det realistisk å trekke fra 5- 10% av
kapasiteten på hver skole.

Befolkningsprognose 13 – 15 år i Ås sentrum
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Ås
ungdsk

408 388 406 392 418 401 441 447 491 509 535 563 589
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Skolekapasitet Ås ungdomsskole
Maks kapasitet
i dag

Realistisk
kapasitet

Kapasitet
kan bli

Realistisk
kapasitet
kan bli

For å øke kapasiteten

Ås
ungdsk

6 parallell x 3
Maks kapasitet
540 elever

486 elever 630 elever 600 elever For høy kapasitet på spesialrom sett
i forhold til maks elevkapasitet. Mulig

at mindre ombygginger vil kunne
omgjøre skolen til 7 parallell med
kapasitet til 630 elever. Må utredes

Befolkningsprognose 6 - 12 år fordelt på skolekretsi Ås nord
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Sjøskogen 219 223 240 253 253 243 238 238 246 248 268 269 273

Nordby 284 290 297 301 300 307 308 322 319 328 338 348 357

Solberg 164 174 170 175 177 183 197 205 225 244 270 303 335

Totalt 667 687 707 729 730 733 743 765 790 820 876 920 965

Skolekapasitet for barneskolene i Ås nord
Maks kapasitet
i dag

Realistisk
kapasitet

Kapasitet
kan bli

Realistisk
kapasitet
kan bli

For å øke kapasiteten

Sjø-
skogen

260 260 392 352 Skolen har areal nok, men
trenger flere klasserom.
Anbefaler evt en utbygging -
byggetrinn 3 med noen flere
klasserom slik at skolen kan
utnyttes som en 2 parallell
skole.

Nordby 2 paralleller
x7
Maks
kapasitet 392
elever.

352 392 352 Ut fra prognoser – ikke
nødvendig med utbygging.
Skolen har også noe ekstra-
areal som kan vurderes hvis det
skulle være behov.

Solberg 1 parallell x7
196 elever

176 2
paralleller
x 7
392 elever

352
elever

Vedtatt utbygget.
Kan evt bygges ytterligere ut
med 1- 2 paralleller ved senere
behov

Total
kapasitet

848 788 1176 1056

Maks kapasitet forutsetter 28 elever i hver klasse på barnetrinnet og 30 elever i hver klasse på
ungdomstrinnet. Da antall elever sjelden er lik på hvert trinn, er det realistisk å trekke fra 5- 10% av
kapasiteten på hver skole.
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Befolkningsprognose 13 – 15 år i Ås nord
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Nordbytun 294 282 278 262 271 281 294 298 319 349 328 355 377

Skolekapasitet Nordbytun ungdomsskole
Maks
kapasitet i
dag

Realistisk
kapasitet

Kapasitet
kan bli

Realistisk
kapasitet
kan bli

For å øke kapasiteten

Nordbytun 3- 4
parallell x 3
Bruker i dag
10
klasserom

4 parallell
x 3
Maks
kapasitet
360 elever

324 Kan gjøres om til 4 parallell
ved enkle grep.

Folkebiblioteket er frigjort, ca
300m2. Må kunne utnyttes fra
ca 2020. Krever noe
ombygging og utredning.

Vurdering:
Det er en sterk økning i behovet for barnehageplasser og skoleplasser i årene fram mot
2030. Under skisseres behovet sett i forhold til prognosene.

Behov for barnehageplasser i Ås Sentrum:
De siste årene har kommunen hatt en barnehagekapasitet på mellom 93 og 95% i forhold til
antall barn mellom 1 og 5 år i Ås kommune. Opprettholder man 95% kapasitet vil det innen
2017 være behov for en ny barnehage med plass til 160 barn og innen 2024 må det bygges
enda en barnehage med tilsvarende kapasitet. Slik befolkningsutviklingen er i
sentrumsområdet, bør den første barnehagen bygges i Åsgård skolekrets og den andre
mellom Åsgård og Brønnerud skolekrets.

Behov for barnehageplasser i Ås Nord:
Togrenda barnehage har behov for snarlig rehabilitering/riving. Den har i dag ca 45 plasser.
River man denne barnehagen og opprettholder 95% kapasitet, vil det innen 2019 være
behov for en ny barnehage med plass til 160 barn. Denne barnehagen bør ligge i Nordby
skolekrets.

Behov for skoleplasser i Ås sentrum
1. Rustad skole - foreligger nå mulighetsstudie. Bør snarest bygges ut til 3 parallell

skole. Når den står ferdig, flyttes skolekretsgrensene mellom Rustad og Åsgård. Må
stå ferdig senest 2019.

2. Åsgård skole – må øyeblikkelig sette i gang med mulighetsstudie for å vurdere
utvidelse av Åsgård skole til 4 parallelle skole. Det må også vurderes å bruke
Søråsjordet. Må stå ferdig i 2020.

3. Ås ungdomsskole - mulighetsstudie på ombygging. Måstå ferdig ombygget i 2022.
4. Det må utarbeides forslag til alternative løsningerfram til Rustad og Åsgård skole står

ferdig. (Brakker, utnyttelse av ungdomsskolen, bussing til Nordbytun etc)
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Behov for skoleplasser i Ås nord
1. Vedtatt at Solberg skole bygges ut til 2 parallell. Står ferdig 2018.
2. Sjøskogen skole bør bygges ut 3. byggetrinn med 4 – 6 klasserom. Bør stå ferdig

2017.
3. Nordbytun bygger om arealene fra det gamle folkebiblioteket omgjøres til 3 klasserom

med grupperom. Gjør også en mindre ombygging i skolen slik at alle rom utnyttes.
Kan brukes som avlastningsareal for skoler under utbygging. Ferdig 2015. Skolen tar
det i bruk i 2022.

Kapasitet til å arbeide med utbygging
Det er i dag ikke kapasitet i administrasjonen i oppvekst- og kulturetaten til å arbeide
med planer og oppfølging av utbyggingssaker. Det har derfor vært den enkelte
rektor/styrer som har fulgt utbyggingen. Rådmannen ser imidlertid at dette kan være
uheldig. Det kan fort bli den enkelte barnehages og skoles interne behov som styrer
utbyggingen.

Ås kommune skal nå bygge såpass mye og stort at det bør opprettes en
rådgiverstilling som kan ivareta brukers behov. Stillingsinnehaver skal følge
utbyggingen fra brukers ståsted, bestille, jobbe med standardløsninger, påse at HMS
og sikkerheten ivaretas når det gjelder barn og voksne i en utbyggingsperiode, stå for
innkjøp av inventar i forhold til standardløsninger og være kommunens mellomledd
mellom skole/barnehage og teknisk etat/utbygger. I tillegg skal personen vurdere
befolkningsprognoser fortløpende og utarbeide skole- og barnehagebehovsplaner.
Ved ledig kapasitet skal denne personen også være mellomleddet mellom
skole/barnehage og teknisk etat når det gjelder HMS-arbeid i skoler og barnehager.
Det er ønskelig med en person som har god kjennskap til skole og barnehage,
fortrinnsvis med pedagogisk kompetanse, som har erfaring fra utbyggingsprosjekter
og har gode samarbeids og kommunikasjonsevner.

Økonomiske konsekvenser:
De enkelte vedtatte utbygginger må innarbeides i investeringsbudsjettene for
handlingsplanperioden.
Ny rådgiverstilling finansieres gjennom utbyggingsprosjektene.

Alternativer for utbygginger:
Må vurderes i forbindelse med revidering av barnehagebehovsplanen og sak om
skolebehov.

Konklusjon med begrunnelse:
Ås kommune har et stort behov for både skole og barnehageplasser. I løpet av de
nærmeste årene må det bygges 3 store barnehager. I tillegg må Solberg, Rustad,
Åsgård og evt Sjøskogen skole bygges ut. Det må dessuten gjøres noen endringer
på begge ungdomsskolene for å kunne ta imot de store barnekullene. For å kunne
ivareta dette, må det opprettes en rådgiverstilling i oppvekst og kulturetaten.

Kan vedtaket påklages? Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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K-52/14
Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2013
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: Agata Gajda-Jakobsen Saksnr.: 13/05186-4
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 39/14 11.06.2014
2 Kommunestyret 52/14 18.06.2014

Innstilling fra formannskapet 11.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
- Beregnet tilskudd til private barnehager for 2013 utgjør totalt kr 66 633 817.
- Satsen for små barn beregnet til kr 173 746 og kr 87 314 for store barn.
- Kapitaltilskudd per barn uavhengig av alder er kr 7 500.
- Endelig beregning viser at det må avsettes ytterlige kr 1 069 030 i tilskudd til

private barnehager. Inndekning av dette kommer rådmannen tilbake til i 2. tertial.
2014.

Ås, 25.5.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg: (nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
Revisors uttalelse

Vedtak i saken sendes til:
Vigdis Bangen (barnehagekonsulent), Kari Bergitte Finstad (økonomirådgiver)
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
I henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til
private barnehager § 8 skal kommunestyret vedta satser for tilskudd til private
barnehager etter at regnskapet er avsluttet.

«Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker
fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter §§ 4 og 5, skal
kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte
vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Etterjustering av
tilskudd det er fattet vedtak om i samsvar med andre ledd skal hensyntas.»

Økonomiske konsekvenser:
Det er i regnskapet for 2013 avsatt 1 260 395 kr til etterberegning av tilskuddet til
private barnehager, basert på foreløpige prognoser. Endelig beregning viser at det
må avsettes ytterlige kr 1 069 030. Denne kostnaden vil påløpe i regnskapet for
2014. Rådmannen vil komme tilbake i 2. tertial på inndekning av denne kostanden.

Alternativer:
Ikke aktuelt

Kan vedtaket påklages?
Ja
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K-53/14
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 14/00517-7
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 56/14 05.06.2014
2 Formannskapet 42/14 11.06.2014
3 Kommunestyret 53/14 18.06.2014

Innstilling fra formannskapet 11.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
1. Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018”.
2. Tiltak pkt. 3, nærmiljøanlegg, økes til 200 000. Kr 500 000,- innarbeides i

handlingsprogrammet for 2015, kr 100 000,- som investering og kr 400 000,- på
drift.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 05.06.2014:
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv delte ut oppdatert tiltaksplan for idrett,
nærmiljø og friluftsliv 2015-2018, i møtet. Bakgrunnen for oppdateringen var
kommunestyrets vedtak i K-sak 42/14 vedrørende flerbrukshall på Solberg skole,
samt fylkeskommunens tildeling av spillemidler for 2014.

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:
Pkt. 3, «Komplettere kyststien Breivoll - Strandenga», nærmiljøanlegg, økes med
kr 160 000.

Votering:
Rådmannens innstilling med FrPs tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt.

_____
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SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune vedtar “Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018”.
2. Kr 340 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, kr 100 000,- som

investering og kr 240 000,- på drift.

Ås, 22.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg: (Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
1. Oppdatert 05.06.14 FORSLAG - tabell - Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

2015-2018
2. Oppdatert 05.06.14 FORSLAG Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Innspill i forbindelse med rullering av planen.

Vedtak i saken sendes til:
Teknisk sjef
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv
Ås idrettsråd
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv skal rulleres hvert år. Planen ble sist rullert
i 2013. Planen danner grunnlag for å søke om spillemidler fra Kulturdepartementet.
Planen skal også danne grunnlag for kommunens budsjett. Det ble annonsert i ØB
og på kommunens internettside at kommunen ønsket innspill til denne planen. Det
ble også sendt e-post til skoler, barnehager og til Ås idrettsråd, samt til eldrerådet og
rådet for funksjonshemmede. Frist for å komme med innspill var 15. mars.

Det kom inn seks forslag til tiltak. I tillegg hadde HTM i et arbeidsmøte sammen med
administrasjonen forslag om mindre utbedringer av private tur- og skogsveier for å
gjøre disse mer farbare med sykkel. Alle anlegg som har vært med i planen tidligere,
samt nye forslag, er vurdert. Tiltakene er vurdert ut fra status for prosjektering og
finansiering. Det er også lagt vekt på erfaring Kommunalteknisk avdeling har gjort
gjennom drift og vedlikehold, samt tips og innspill fra innbyggere og sentrale
offentlige myndigheter.

Vurdering:
Rådmannens vurdering av de ulike innkomne tiltakene finnes i tiltaksplanen.
Folkehelse er et satsningsområde for kommunen og rådmannen mener at
”Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018” som den er beskrevet i
vedlegg bør vedtas. Planen danner grunnlag for søknad om spillemidler.

Økonomiske konsekvenser:
Mange av tiltakene som står i planen er det allerede avsatt kommunale midler til i
handlingsprogrammet for 2014. Midler til nye tiltak som Ås kommune skal finansiere,
til sammen kr 340 000,-, må innarbeides i handlingsprogrammet for 2015. Ingen av
tiltakene som er planlagt for 2015 er spillemiddelberettiget og må dekkes av
kommunale midler. Av de 340 000 kr er 100 000,- investering (lys langs gangvei fra
klubbhus til idrettsanlegg, Nordby), mens kr 240 000,- til utbedring av kyststi og
andre tur-/skogsveier er drift.

Konklusjon med begrunnelse:
«Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018» vedtas, og kr 340 000,-
innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, kr 100 000,- som investering og
kr 240 000,- på drift.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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K-54/14
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 14/00518-18
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 57/14 05.06.2014
2 Formannskapet 43/14 11.06.2014
3 Kommunestyret 54/14 18.06.2014

Innstilling fra formannskapet 11.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018» vedtas som foreslått. Tiltaksplanen

rulleres neste gang våren 2015.
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen.
3. Kr. 1 740 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, hvorav

kr 1 490 000,- som investering og kr 250 000,- på drift. Dette skal gå til
trafikksikkerhetstiltak, og skal blant annet være egenandel for de tiltakene der
kommunen kan søke om midler gjennom «Aksjon skoleveg». Beløpet skal også
dekke utgifter til regulering av gang-/sykkelvei.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 05.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

_____

SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
1. «Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018» vedtas som foreslått. Tiltaksplanen

rulleres neste gang våren 2015.
2. Tiltak for fylkes- og europaveier oversendes Statens vegvesen.
3. Kr. 1 740 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, hvorav

kr 1 490 000,- som investering og kr 250 000,- på drift. Dette skal gå til
trafikksikkerhetstiltak, og skal blant annet være egenandel for de tiltakene der
kommunen kan søke om midler gjennom «Aksjon skoleveg». Beløpet skal også
dekke utgifter til regulering av gang-/sykkelvei.
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Ås, 22.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg: (trykkes separat/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
FORSLAG Trafikksikkerhetsplan 2015-2018.doc

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Innkomne innspill

Vedtak i saken sendes til:
Teknisk sjef
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv
Statens vegvesen v/Kåre Abrahamsen

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal rulleres årlig, og den ble sist rullert i 2013.
Planen danner grunnlag for blant annet søknader om tilskudd gjennom
tilskuddsordningen ”Aksjon skoleveg”. Tiltakene forutsettes å omhandle skolevei. Det
ble annonsert i ØB og på kommunens internettside at vi ønsker innspill til denne
planen. Det ble også sendt e-post til skoler og barnehager i Ås kommune, samt til
eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Frist for å komme med innspill var 15.
mars.

Tiltaksplanen følger samme lest som i fjor, ved at den inneholder omtale av statlige
retningslinjer, kostnadsberegninger knyttet til trafikkulykker, samt
årsakssammenhenger og virkemidler, i tillegg til selve tiltakene som prioriteres.
Rådmannens vurdering av de ulike tiltakene er gitt i selve planen, som er delt inn i
”mindre tiltak” og ”større tiltak” for kommunale veier. Det er en egen liste for tiltak på
fylkes- og europaveier. Det har også kommet inn innspill om fartshumper, og disse er
lagt inn i listen over fartshumper som er ønsket.
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Vurdering:
Tiltak på kommunale veier:
Seks større tiltak er planlagt utført i 2015. Disse tiltakene er etablering av veilys på
tre veistrekninger, etablering av bussholdeplass og kantsteinstopp i Toveien ved
avkjøring til Tømmerveien, etablering av gang-/sykkelvei langs Nebbaveien (dersom
grunnerverv og prosjektering utføres i løpet av vinteren), fullførelse av gang-
/sykkelveien på Kjærnes (der den skifter side) dersom grunnerverv/avtale kommer på
plass i løpet av vinteren, samt regulering av gang-/sykkelvei langs Søråsveien.

Når det gjelder fartshumper vil kommunalteknisk avdeling fortsette å foreta
trafikkmålinger på de aktuelle stedene gjennom året, utenom i vinterhalvåret.
Resultatet av disse målingene vil danne grunnlaget for prioritering av fartsdempende
tiltak med tanke på sikkerhet og effektiv trafikkavvikling (bl.a. for busser og
utrykningskjøretøy).

Tiltak på fylkes- og europaveier:
Rådmannen har i møte med Statens vegvesen 21. mai i år gått gjennom innspillene
til tiltak som gjelder fylkes- og europaveier. Aktuelle innspill/tiltak står i egen tabell,
samt at tiltak som går ut av planen står i egen tabell med kommentarer.

Økonomiske konsekvenser:
Gjennom «Aksjon skolevei»-ordningen kan man søke om midler til tiltak som vil
bedre skoleveien for barn, blant annet fartsdempende tiltak og veilys. Den
kommunale egenandelen på kommunal vei er minimum 20 %. Ved veilysprosjekter
og revisjon av kommunal trafikksikkerhetsplan er kommunal egenandel på 50 %.

Flere av tiltakene som er planlagt utført i 2015 kan kommunen søke om midler til
gjennom «Aksjon skoleveg». Dette er vist i tabellen med oversikt over tiltakene.
«Aksjon skoleveg» gir ikke tilskudd til planlegging av prosjekter.
Nedenstående tabell viser hvordan tiltak som er planlagt utført i 2015, skal
finansieres:

Type tiltak Kommunale midler Aksjon skoleveg-midler
Mindre tiltak Kr. 5000,- (arb.timer) Kr. 5 000,-
Større tiltak Kr. 1 430 000,- Kr. 2 540 000,-
Fartshumper (20 stk.) Kr. 60 000,- Kr. 240 000,-
Regulering g-/s-vei Kr. 250 000,-
Totalt Kr. 1 740 000,- Kr. 2 785 000,-

Konklusjon med begrunnelse:
«Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017» vedtas. Tiltak som gjelder fylkes- og
europaveier sendes til Statens vegvesen, i tillegg til at rådmannen tar initiativ til et
møte med vegvesenet med tanke på prioritering og gjennomføring av tiltak.
Kr. 1 740 000,- innarbeides i handlingsprogrammet for 2015, hvorav kr. 1 490 000,-
på investering og kr. 250 000,- på drift.

Kan vedtaket påklages? Nei

Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart
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K-55/14
Avtale om bruk av ÅS fotballhall
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02137-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 40/14 11.06.2014
2 Kommunestyret 55/14 18.06.2014

Innstilling fra formannskapet 11.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
1. Ordføreren fremforhandler en avtale med Ås IL fotball om bruk av Ås fotballhall
2. Ås IL fotball disponerer Ås fotballhall vederlagsfritt.
3. ÅS IL fotball etablerer et anleggsfond som øremerkes fremtidige investeringer i

idrettsanlegg i Ås kommune. Fondet etableres i 2014 med en inngangsverdi på
1,2 mill. kr og årlig avsetning skal deretter være 390 000 kr.

Ås, 25.5.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret



Kommunestyret18.06.2014 Side 80 av 92

SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Formannskapets vedtok følgende i møtet 23.03.2011;
1. Ås kommune bygger fotballhall med kostnadsramme 12,7 mill kroner ved Ås
stadion
2. Kostnadene dekkes slik:
Spillemidler 2,0 mill kroner
Refusjon fra Idrettslaget 1,5 mill kroner
Tidligere vedtatt låneopptak 4,25 mill kroner
Nytt låneopptak 4,95 mill kroner
I alt 12,7 mill kroner
3. Ås IL Fotball betaler årlig kr 390.000 kroner i finanskostnader til Ås kommune helt
til lånet til fotballhallen er nedbetalt, første gang i 2012.
4. Vedtaket er fattet i medhold av Kommunelovens § 13 (”hasteparagrafen”) og
forelegges kommunestyret som referatsak i førstkommende møte.

Ås kommune har finansiert utbygging av fotballhallen og eier den. I gjeldende
bruksavtale er det ikke definert noe leiebeløp, jf. vedlagt avtale. En ny bruksavtale
skal nå fremforhandles hvor årlig leiebeløp skal avklares.

Ås IL fotball har årlig avsatt midler til årlig leie, og er klar for å betale beløpet som
Formannskapet vedtok 23.03.2011. Da forhold rundt avtalen ikke har vært endelig
avklart, har Ås kommune avventet innkreving av midlene. De uavklarte forhold har
blant annet vært knyttet til momsregelverket, noe som også ble tatt opp i et eget
notat til Formannskapet da saken var oppe til behandling.

Slik saken står nå, vil innkreving av leie på 390 000 kr per år medføre at Ås
kommune må betale tilbake momskompensasjon på investeringen på inntil 223 000kr
per år i inntil 8 år. Hvor mye som skal betales tilbake av momskompensasjonen
avhenger av hvor mye hallen skal disponeres fritt eller til kostpris av Ås kommunes
innbyggere. Hvis hallen f. eks stilles 50% til disposisjon for Ås kommune, halveres
kravet om tilbakebetaling av momskompensasjon med 50%, det vil si 111 000 kr per
år.

Rådmannen mener at det bør vurderes alternativer slik at midler kommunen har fått i
momskompensasjon forbli i Ås kommune til utvikling av fremtidige idrettsanlegg.
Rådmannen foreslår derfor at bruksavtalen utformes slik at Ås il fotball kan disponere
hallen vederlagsfritt. Samtidig avtales det i egen avtale at Ås il fotball avsetter
390 000 kr årlig til et anleggsfond for investering i nye anlegg i kommunen.

Nærmere om anleggsfondet
I vedtaket til Formannskapet sies det at Ås il fotball skal bidra med 1,5 mill kr i
finansieringene av hallen. Dette foreslås også satt av til anleggsfond for fremtidige
investeringer. Av hensyn til likviditetssituasjonen for Ås IL fotball, foreslår
rådmannen imidlertid at Ås IL fotball kun må sette inn 1,2 mill. kr i fondet i 2014.



Kommunestyret 1 8.06.201 4 Side 81 av 92

Ås IL Fotball etablerer et anleggsfond som øremerkes investeringer i fremtidige og
større renovering av eksisterende idrettsanlegg i Ås kommune. Fondet etableres i
201 4 med startverdi på kr 1 200 000. Fra og med år 201 5 til og med år 2021 avsettes
et årlig beløp på minimum kr. 390.000. Årlig beløp som avsettes kan endres etter
avtale med Ås Kommune. Ås IL Fotball dokumenterer anleggsfondet størrelse ved
fremleggelse av sitt årsregnskap til Ås kommune innen 1 .mars hvert år.

Retningslinjer for disponering av fondet skal fastsettes i samråd med Ås idrettslag og
Ås idrettsråd. En felles enighet mellom alle partene om disse retningslinjene må
være på plass før fondet etableres. Videre skal disponering av fondet kun avsettes til
prosjekter som er innarbeidet i Ås kommunes tiltaksplan for Idrett, nærmiljø og
friluftsliv. Fondet inngår da som idrettens egenkapital til fremtidige
investeringsprosjekter.

Andre føringer for bruk av hallen:
Rådmannen foreslår at ordføreren fremforhandler en avtale med ÅS il fotball i tråd
med føringene beskrevet over. Videre legges det følgende føringer for avtalen:

- Hallen skal kunne disponeres inntil 40 % av åpningstiden av skoler,
barnehager og andre kommunale virksomheter.

- Hallen skal kunne disponeres inntil 1 0 % av andre idrettslag i Ås kommune.
Ås IL fotball fordeler treningstiden til andre i samråd med Ås idrettsråd.

- Hallen skal maksimalt leies ut til andre til markedspris inntil 5 % av tiden.
Dette fordi reglene om momskompensasjon ikke tillater utleie utover
ubetydelig leie, som er definert til inntil 5 %.

Vurdering:
Ås kommune har drøftet saken med Ås IL, Ås IL fotball og Ås idrettsråd som er
positive til tiltaket, under forutsetning av at tiltaket styrker hele idretten i Ås kommune.

Økonomiske konsekvenser:
Tiltaket innebærer en netto redusert årlig inntekt for Ås kommune på1 67 000 kr, når
det tas hensyn til tapt leieinntekt og korrigert for momskompensasjon som ikke må
tilbakebetales.

Ås IL fotball bygger opp et anleggsfond for investeringer i nye og renovering av
eksisterende idrettsanlegg i kommunen. Ved at Ås IL fotball bygger opp egenkapital
til fremtidige investeringer, kan Ås kommunes fremtidige bidrag til investeringer i
større grad konsentreres om større nye anlegg, blant annet flerbrukshaller. Totalt sett
kommer da hele idretten styrket ut i fremtiden. Hvordan fondet disponeres skal
avgjøres som en del av arbeidet med Ås kommunes tiltaksplan for idrett, nærmiljø og
friluftsliv, i nært samarbeid med idrettsrådet. Ved at idretten bygger opp egenkapital
vil kommunen få økt handlingsrom ved fremtidige investeringer i idrettsanlegg.
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Alternativer:
Rådmannen effektuerer Formannskapets vedtak av 23.3.201 1 . Leieavtalen
fremforhandles slik at kravet til tilbakebetaling av momskompensasjon blir så lav som
mulig, og om mulig maksimalt 50 %. De økonomiske konsekvenser avhenger av
hvordan avtalen utformes.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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K-56/14
Næringskonsulent - ny stilling
Gå til saksliste <<Forrige sak Neste sak>>

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 14/02037-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Administrasjonsutvalget 12/14 11.06.2014
2 Formannskapet 41/14 11.06.2014
3 Kommunestyret 56/14 18.06.2014

Innstilling fra formannskapet 11.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

Innstilling fra administrasjonsutvalget 11.06.2014:
Foreligger ikke på utsendelsestidspunktet.

_____

SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
Det opprettes en 100 % stilling som næringskonsulent i plan- og utviklingsavdelingen
fra oktober 2014. Stillingen finansieres av merinntekter på eiendomsskatt på næring.

Ås, 23.05.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
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Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Vedtak i K-styret 11.12.2013, K-sak 80/13

Vedtak i saken sendes til:
Økonomikontoret

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
I kommunestyrets budsjettbehandling 11.12.2013 (K-sak 80/13) ble det vedtatt å
opprette en næringskonsulentstilling, jfr. punkt 5:

Rådmannen forbereder en stilling med ansvar for næringsutvikling som opprettes i
2014.

Det ble ikke avsatt midler til slik stilling i 2014.

Ås er i vekst og det forventes en betydelig befolkningsvekst i årene framover, jfr.
Statistisk sentralbyrås framskrivningsprognoser. De viser at befolkningen kan bli
fordoblet innen 2040. Ås er også et av stedene som, sammen med Jessheim og Ski,
er utpekt som vekstområdene i Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, med nye
fagområder som skal flytte til Ås, tilsier også at næringsutvikling bør gis økt fokus og
innsats.

Follorådet tok i 2007 initiativ til å utarbeide en felles strategisk næringsplan for Follo,
som er viktig når Ås skal utforme sin næringspolitikk. I planen legges det spesielt vekt
på samarbeid med universitetet i Ås og de frittstående forskningsinstituttene
(Bioforsk, Nofima og Institutt for skog og landskap) for å kunne bidra til vekst innen
relevante næringer i Ås og etablering av kompetansebedrifter i tilknytning til
universitetet.
Etter dette har vedtaket om sammenslåing og flytting av veterinærhøyskolen og
veterinærinstituttet til Ås fattet. Det tilsier at nye næringer vil se til området rundt der
de er etablert.

Skal kommunen lykkes i arbeidet med å utvikle et attraktivt Ås sentrum og stimulere
til etablering av flere kunnskapsbedrifter, er det nødvendig å samarbeide tett med
næringslivet og universitetsmiljøet. Kommunen må innta en ledende rolle i dette
arbeidet.

Mål:
• Ås kommune skal være et kraftsenter for kunnskapsbaserte virksomheter knyttet

til Campus Ås.
• Ås kommune skal bidra til å utvikle et attraktivt Ås sentrum med boliger, handels-

og servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kontorarbeidsplasser.
• Ås kommune skal i tillegg til å løse primæroppgavene som myndighetsutøver,
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utbygger og tjenesteyter være en pådriver for at detblir etablert møteplasser
mellom kommunen, næringslivet i Ås og universitetsmiljøet.

• Ås kommune skal ta initiativ til at det blir satt i gang et strategisk plansamarbeid
med aktører i Ås sentrum og universitetet som skal resultere i mål, strategier,
tiltak og handling knyttet til satsingsområdene Utvikling av Ås sentrum og
Etablering av kunnskapsbedrifter i Ås.

• I samarbeid med grunneierorganisasjoner og aktuelle myndigheter initieres et
prosjekt (eventuelt som kommunedelplan) med sikte på å aktivisere bruk av
bygningsmasse på landbrukseiendommer.
(fra kommuneplanen, kap. 6.4 - Næringspolitikk)

Fakta i saken:
Plan- og utviklingsavdelingen har følgende ansvarsområder:
• Samfunnsplanlegging og stedsutvikling, særlig knyttet til Ås sentrum og Campus

Ås
• Areal- og samferdselsplanlegging, herunder utarbeidelse av kommuneplan,

kommunedelplaner, område-/detaljplaner og temaplaner
• Veiledning og kvalitetssikring av private arealplaner
• Befolkningsprognoser
• Kartanalyser/GIS
• Miljø- og klimarådgivning
• Beredskap
• Helhetlig målstyring
• Næringsutvikling

Fra og med 2014 ble det innført næringsskatt, og det er også et område som vil være
et av næringskonsulentens arbeidsområde. Saksbehandling på dette feltet, vil
utgjøre inntil 20% av stillingen.

Etableringen av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski og etableringen av det nye
universitetet, NMBU vil gi nye muligheter for utvikling av næringslivet i Ås.

Et sentralt element i kommunens næringspolitikk er å avklare hvilket ansvar
kommunen, næringslivet og forskningsmiljøet skal ta i næringslivsarbeidet.
Kommunen spiller en sentral rolle gjennom løsning av primæroppgavene som
myndighetsutøver, utbygger og tjenesteyter. Som myndighetsutøver tar kommunen
viktige beslutninger med betydning for bedriftene, blant annet i plan- og byggesaker.
Som utbygger av fysisk infrastruktur har kommunen stor betydning for bedriftenes
lokaliseringsvilkår og som tjenesteyter har kommunen betydning for bedriftenes
rekrutteringsevne.

Andre sentrale oppgaver i næringslivsarbeidet er:
• Tilrettelegge for sentrumsutvikling
• Etablere møteplasser mellom kommunen, næringslivet og universitetsmiljøet
• Arbeide aktivt for å tiltrekke seg virksomheter
• Stimulere til å ta ideer og forskningsresultater i bruk
• Drive veiledningstjeneste
• Ta initiativ til felles satsing på strategisk planarbeid
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• Ta initiativ til felles profilering og markedsføring av kommunens kvaliteter som
næringskommune
(fra kommuneplanen, kap. 6.4 - Næringspolitikk)

Vurdering med begrunnelse:
To områder peker seg ut som viktige satsingsområder i næringslivsarbeidet:
• Utvikle et attraktivt og trivelig Ås sentrum med boliger, et mangfold av handels- og

servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kontorarbeidsplasser.
• Stimulere til etablering og vekst av kunnskapsbaserte virksomheter knyttet til

universitetsmiljøet.

Kommunen må ha nok arealer tilgjengelige, og disse må være tilpasset de typer
næringer det skal tilrettelegges for. I arbeidet med å utvikle et attraktivt Ås sentrum er
det derfor nødvendig å ha tilgjengelige arealer i eller i nærheten av sentrumskjernen.
Det må også være tilgjengelige næringsarealer for kunnskapsbaserte virksomheter
nær eller mellom Ås sentrum og universitetsområdet. I tillegg er det viktig å gi det
etablerte næringslivet i kommunen muligheter til ekspansjon ved å kunne tilby
egnede arealer tilpasset behovene til den enkelte bedrift.

Kommunen skal som myndighetsutøver, utbygger og tjenesteyter opptre troverdig,
effektivt, løsningsorientert og med stor grad av forutsigbarhet. I tillegg har kommunen
en viktig funksjon som tilrettelegger, pådriver og koordinator i næringslivsarbeidet.
Det er også en viktig kommunal oppgave å påvirke statlige og regionale
rammebetingelser som har betydning for næringslivet, feks innen samferdsel og
kollektivtilbud.

Som nevnt er Ås kommune i stor vekst. Med sin sentrale beliggenhet, vekstpotensial
og NMBUs kompetanse er det store muligheter og utfordringer for å få til økt
næringsutvikling i Ås/Follo. En næringskonsulent som kan følge opp disse
oppgavene, vil være en forutsetning i og lykkes å få til en vekst, også av
næringsutviklingen i Ås.

Økonomiske konsekvenser:
Hjemmelen finansieres av merinntekter på eiendomsskatt på næring.

Alternativer:
Ikke tilsette næringskonsulent i Ås og fortsatt holde forholdsvis lavt engasjement på
næringsutvikling ut fra kapasitetshensyn.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at hjemmelen som næringskonsulent ved plan- og
utviklingsavdelingen opprettes, i henhold til kommunestyrets vedtak i saken (K-sak
80/1 3).

Kan vedtaket påklages?
Nei.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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K-57/14
Tiltaksplan for kommunal vannforsyning 2014-2018
Gå til saksliste <<Forrige sak

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/02200-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 59/14 05.06.2014
2 Kommunestyret 57/14 18.06.2014

Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 05.06.2014:
Forslag til tiltaksplan som vist i tabell 2 i dette saksframlegget, godkjennes for
perioden 2014-2018.

_____

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 05.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

_____

SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
Forslag til tiltaksplan som vist i tabell 2 i dette saksframlegget, godkjennes for
perioden 2014-2018.

Ås, 22.05.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
HTM
Kommunestyret

Vedlegg: (Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
Tiltaksplan vann

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Om lag halvparten at tiltakene i tiltaksplanen for 2008-2013 er gjennomført.
Prosjektene videreføres og i tillegg kommer nye prosjekter. De fleste prosjektene er
samkjørt med avløpssanering. Mattilsynets funn ved revisjoner er også hensyntatt.
Det foreslås at mesteparten av tiltakene utføres med investeringsmidler.
Økt bemanning har gitt avdelingen større gjennomføringsevne.

Fakta i saken:
I K-styresak 67/07 ble tiltaksplan for vannforsyning for perioden 2008 – 2013 vedtatt
Planen ble vedtatt med en tilleggsbemerkning om at utskifting av eternittledning fra
Nygårdskrysset til Riis gård skulle fremskyndes dersom det oppsto gjentatte brudd på
strekningen.

Tabellen nedenfor viser prioritering og status for tiltakene i planen for 2008 – 2013.

Tabell 1
Tiltak Status

Kaja I Utført
Brønnerudteigen Utført
Aschjemskogen Utført
Kaja II Utført
Søndre Moer Første byggetrinn er utført
Lurenga Utført
Beverdalen Ikke utført
Pentagon Ikke utført
Togrenda Ikke utført
Sentralholtet Ikke utført
Sneis - Egget Utført
Dysterlia/Dysterskogen Ikke utført
Korsegården/Holstadkulen Utført
Riis Utført
Eldor Ikke utført
Danskerud/Revhaug Ikke utført
Myrerveien Ikke utført
Sneissletta Ikke utført

Som det går fram av tabellen, gjenstår det fortsatt noen ganske omfattende tiltak.
Årsaken til at ikke alle tiltak er gjennomført innen planperioden, skyldes i all
hovedsak at VAR-seksjonen i store deler av perioden har vært sterkt underbemannet
og ikke hatt kapasitet til å prioritere oppfølging av anleggsarbeider. I løpet av 2012/13
har seksjonen blitt styrket, slik at vi fra 2014 har større kapasitet til gjennomføring av
forarbeidet og oppfølgingen av anleggsarbeid. Kommunen gjennomfører nå også en
del prosjektering i egen regi. Det øker kunnskapen om prosjektene og det øker
kompetansen på avdelingen.
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I perioden 2008-2013 er det gjennomført tiltak i vannsektoren for ca. kr. 19 mill.

Tiltak som ikke ble gjennomført i perioden 2008 - 2013 forutsettes videreført i
tiltaksplanen for perioden 2014 - 2018.

Det legges opp en strategi hvor tiltak på eksisterende kommunale hovedanlegg
prioriteres, dvs. at tiltaksplanen i perioden fram til og med 2018 hovedsakelig
omfatter oppgradering og rehabilitering av eksisterende ledningsanlegg. Fremdriften
samordnes med tiltaksplanen for avløp.

Sentralholtet/Tårnveien/Parallellen
Vannledningene i dette området er fra 1950-/1960-tallet. Området er belastet med
mange vannledningsbrudd. Anlegget samkjøres med vedtatt nytt avløpssystem i
området. Kontrakt med entreprenør er inngått og forventet oppstart er mai 2014.
Antatt omleggingskostnad er 7,5 mill. kr.

Åsulvs vei/Herløgs vei
I henhold til en avtale fra 1979 har Ås kommune forpliktet seg til å bygge vann- og
avløpsledninger til tre tomter i Åsulvs vei. Kommunen vil nå oppfylle denne avtalen,
samt bygge kommunalt vann og avløp frem til krysset Åsulvs vei/Herløgs vei for
fremtidig utskilling av tomter i dette området. Vannledning vil bli bygget frem til
eksisterende vannledning i Herløgs vei. Det blir da ringledning i dette området og en
regner med å bli kvitt den dårlige vannkvaliteten som er påpekt ved revisjon av
Mattilsynet. Arbeidet utføres i egenregi og antatt kostnad er 1 mill kr.

Solfallsveien
Det har vært gjentatte brudd på vannledningen i nedre del av Solfallsveien. I
forbindelse med at veien må asfalteres, vil utskifting av denne ledningen
gjennomføres sommeren 2014. Antatt kostnad er 0,6 mill kr.

Beverdalen
En ledningsstrekning på ca 300 m må skiftes på grunn av at den er betydelig ”grodd”
og av den grunn har dårlig kapasitet. Periodevis gir ledningen dårligere vannkvalitet
enn ønskelig. Prosjektet er påpekt fra Mattilsynet ved revisjon både i 2011, 2012,
2013 og 2014. Antatt kostnad 1,5 mill.kr.

Riksvei 154/Nordbyveien
Statens Vegvesen skal bygge om Nordbyveien. I den forbindelse skal deler av
kommunens ledningsnett i området bygges om. Kommunen har en eldre vannledning
liggende hovedsakelig på privat grunn langs Nordbyveien. Ledningen er dårlig og har
hatt mange brudd. Ny ledning legges i samme trasè som nytt fortau langs
Nordbyveien. Kommunen har ennå ikke sett vegvesenets endelige planer i området.
Jobben er vanskelig og total kostnad for vann antas å bli 2,5 mill. kr.

Dysterlia/Dysterskogen
Vannledningene i dette området er fra 1950-/1960-tallet. Området er belastet med
mange vannledningsbrudd. Anlegget samkjøres med vedtatt nytt avløpssystem i
omådet. Antatt omleggingskostnad er 5,0 mill. kr.
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Eldorlia
Det er vedtatt å føre fram nye hovedledninger for avløp til boligene langs Eldorlia. I
den forbindelse er det naturlig å føre frem vannledning også. Antatt kostnad er 1,0
mill. kr.

Togrenda
Vannledningene i dette området er fra 1970-tallet, men har dårlig kvalitet. Anlegget
samkjøres med vedtatt nytt avløpssystem i området. Antatt omleggingskostnad er 7,0
mill kr.

Høydebasseng Aschjem
Med planlagt befolkningsvekst og det nye veterinærinstituttet, vil det innen 2018
være behov for et høydebasseng til i Ås sør. Kommunalteknisk avdeling har påpekt
behovet for nytt høydebasseng i forbindelse med revidering av kommuneplan.
Kommunen mener det er naturlig og hensiktsmessig å plassere dette bassenget i
nærheten av eksisterende høydebasseng i Aschjemskogen. Det forutsettes at midler
til høydebassenget kommer i tillegg til vedtatt økonomiplan for perioden. Antatt
kostnad er 10 mill. kr.

Søndre Moer vest
Vannledningene i dette området er fra 1970-tallet. Anlegget samkjøres med vedtatt
nytt avløpssystem i området. Antatt omleggingskostnad er 3,0 mill. kr.

Sneissletta
Eksisterende hovedvannledning på Sneissletta en begrodd, og gir dermed stort
trykktap og periodevis dårligere vannforsyning og vannkvalitet enn ønskelig.
Forventet oppstart er i 2018, men ferdigstillelse førsti neste periode. Antatt kostnad 5
mill.kr.

Pentagon
For å få full effekt av reservevannssystemet må ledningen mellom Aud Max og
Pentagon forsterkes og legges om. Eksisterende ledning er begrodd og har mindre
kapasitet enn forventet. Antatt kostnad = 2,0 mill.kr

Danskerud - Revhaug
Det har vært noen lekkasjer på eternittledningen mellom Danskerud og Revhaug.
Ledningen er i dårlig stand, og bør derfor rehabiliteres, men arbeidet kan forskyves til
neste periode. Antatt kostnad = 2,0 mill.kr.

Myrerveien
Det har vært noen lekkasjer på eternittledningen fra Holstadkulen og utover langs
Myrerveien. Ledningen er i dårlig stand, og bør derfor rehabiliteres. Arbeidet kan
forskyves til neste periode. Antatt kostnad er 4,0 mill.kr.

Vurdering:
Ovennevnte tiltak krever i alt investeringer for 43,1 mill kr. Da ikke Danskerud/
Revhaug og Myrerveien tatt med, samt gjenstående kostnader/arbeider på
Sneissletta. Nytt høydebasseng utgjør 10 mill kr. av dette, men det forutsettes at det
blir bevilget ekstra midler til dette.
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Ut fra ovennevnte legges fram følgende tiltaksplan for perioden 2014 - 2018 i
prioritert rekkefølge:

Tabell 2
Tiltak Anleggs-

kostnad
(1000 kr)

Årlige
bevilgninger
(År:1000 kr)

Gjennomførings-
periode

Sentralholtet/Tårnveien/
Parallellen

7 500 2014: 3 500
2015: 4 000

2014-2015

Åsulvs vei/Herløgs vei 1 000 2014: 1 000 2014
Solfallsveien 600 2014: 600 2014
Beverdalen 1 500 2015: 1 500 2015
Riksvei 154/Nordbyveien 2 500 2015: 500

2016: 2 000
2015-2016

Dysterlia/Dysterskogen 5 000 2015: 1 500
2016: 3 500

2015-2016

Eldorlia 1 000 2015: 1 000 2015
Togrenda 7 000 2016: 3 000

2017: 4 000
2016-2017

Høydebasseng Aschjem 10 000 2015: 1 000
2016: 4 000
2017: 5 000

2015-2017

Søndre Moer Vest 3 000 2017: 1 000
2018: 2 000

2017-2018

Sneissletta 2 000* 2018: 2 000 2018-2019
Pentagon 2 000 2018: 2 000 2018
Sum 43 100

*Totalt kr. 5 mill, men i denne oppstillingen er bare kostnadene for denne perioden
tatt med.

Økonomiske konsekvenser:
De fleste anleggene er saneringsprosjekter og kan etter regelverket bekostes av
driftsmidler. Vedtatte økonomiplan gir 5 mill. i 2014 og 6 mill. i både 2015/2016/17 i
investeringsmidler. I tillegg kommer midler som ikke ble brukt i 2013. Dette gir rom for
at kommunen hovedsakelig bruker investeringsmidler ved gjennomføringen av
prosjektene. En stor del av kostnadene er imidlertid forbundet med
rehabilitering/vedlikehold. Dette finansieres over driften, dvs. ved hjelp av tidligere
fondsavsetninger. Finansieringen vil bli vurdert i de enkelte økonomiplaner og
årsbudsjett.

Alternativer:
Erfaringsmessig vet en at det kan oppstå situasjoner/erfaringer på ledningsnettet
som gjør at det kan være nødvendig med omprioriteringer, men utover det anbefales
arbeidene hovedsakelig å utføres i den rekkefølgen som fremkommer av tabell 2.



Kommunestyret18.06.2014 Side 92 av 92

Konklusjon med begrunnelse:
Oppsettet i tabell 2 er hensiktsmessig for best mulig gjennomføring sett i forhold til
vedtatte tiltaksplan for kommunalt avløp i samme periode. Det er også tatt hensyn til
Mattilsynets funn ved revisjoner.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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